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3ÚVODNÍK

ZPÁTKY DO 
BUDOUCNOSTI

Dear readers!

At LOXXESS, we have every reason for joy. With our 
project “SMILE - Smart and Innovative: Logistics for 

E-Commerce“, we made it into the finalists of the Ger-
man Logistics Award 2019 in October. The decisive factor 
for this success was the innovative spirit of the project 
team, which designed and implemented a progressive lo-
gistics concept with a future-orientated cooperation of 
people, technology and artificial intelligence. 
Innovation is one of our main strategic fields of activity. 
SMILE is an expression of how we drive the topic forward. 
At the same time, our desire for innovation is far from 
being saturated. As part of the 11th Innovation World 
Cup®, LOXXESS presented the "Logistics Game Changer 
Award" to start-ups that introduce intelligent, ground-
breaking logistics solutions. Because only by constantly 
questioning ourselves we can develop further and tackle 
future challenges even better. Therefore, after our great 
success, we want to go back to the future, back to the 
project, back to the search for new opportunities.
Read about all this and much more in the current issue of 
your LOXXESS magazine!

I hope you enjoy reading it!

EN

Liebe Leserinnen und Leser!

Back to the futureVE společnosti LOXXESS máme všichni důvod k 
radosti. S naším projektem „SMILE – Smart a  
Inovativní: Logistika pro E-shopy“ jsme se v říjnu 

dostali mezi finalisty Německé ceny za logistiku 2019. Pro 
úspěch bylo rozhodující inovátorské nadšení projektové-
ho týmu, který pomocí perspektivní kombinace lidí, tech-
niky a umělé inteligence navrhl a realizoval progresivní 
koncept logistiky.
Tematická oblast inovací je jednou z našich hlavních stra-
tegických oblastí činnosti. SMILE je vyjádřením toho, jak 
toto téma prosazujeme do budoucnosti. Naše radost z 
inovací zároveň nebude ještě dlouho přesycená. V rám-
ci 11. ročníku Innovation World Cup® udělila společnost 
LOXXESS cenu „Logistics Game Changer Award” startu-
pům, které dokážou předložit inteligentní a průlomová 
logistická řešení.
Pro nás ve firmě LOXXESS není inovace samoúčelná, musí 
přinášet spokojenost zákazníkům i zaměstnancům. Vyvi-
nuli jsme přesně takové řešení – SMILE. Zároveň považu-
jeme SMILE také za výzvu k dalšímu zlepšování se. Neboť: 
Jen tak, že se nad sebou stále kriticky zamýšlíme, se mů-
žeme dále rozvíjet a ještě lépe přistupovat k budoucím 
výzvám. Proto chceme po našem skvělém úspěchu také 
zpátky do budoucnosti, zpátky k projektu, zpátky k hle-
dání nových možností.
O tomto tématu a mnohém dalším se dočtete v aktuál-
ním vydání vašeho magazínu LOXXESS!

Přeji vám zábavné čtení! 
Srdečně zdraví vaše



4
VALIDACE    FACEBOOK
NOVINKY

Fraunhofer 
Institute validates 
LOXXITone

EN

FRAUNHOFSKÝ INSTITUT 
VALIDUJE LOXXITone

V září 2019 dosáhla společ-
nost LOXXESS hranice 1 000 
sledujících na sociální síti  
Facebook. V současnosti tedy 
více než 1 000 lidí sleduje fir-
mu LOXXESS a pravidelně se 
informuje o nejnovějších pří-
spěvcích týkajících se podni-

LOXXITone, interně vyvinutý 
systém řízení skladu (LVS) firmy  
LOXXESS, byl v polovině září 
certifikován Fraunhofským in-
stitutem. Výkonnost softwaru 
tak potvrdila nezávislá strana.
Validace LOXXITone Fraunhof-
ským institutem byla zveřejně-
na na internetové platformě 
„WarehouseLogistics“.
Platforma se rozumí jako ne-

ideálně splňuje všechny úkoly 
systému LVS.
Od příjmu zboží a logistiky 
vratek přes vychystávání až 
po expedici – funkce systému 
LOXXITone lze kdykoliv sladit 
s potřebami projektů a zákaz-
níků.

ku, jeho zákazníků, kampaní a 
zajímavých témat logistiky. Je  
to skvělý důvod k oslavám, ale  
také k poděkování všem anga- 
žovaným sledujícím (followerům). 
Další příspěvky firmy LOXXESS 
najdete vedle Facebooku také 
na platformách Xing a LinkedIn.

závislé rozhraní mezi poskyto-
vateli LVS a zákazníky Systém 
LOXXITone se díky validaci stal  
viditelnějším a pochopitelnějším  
pro svoji cílovou skupinu a je 
nyní certifikován podle strikt-
ních směrnic pro kvalitu a ak-
tuálnost (dle DIN EN ISO 9001 
– norma pro zajištění kvality).
LOXXITone nabízí flexibilní a 
modulární architekturu, která 

In September 2019, LOXXESS 
cracked the 1,000 follower 
mark on the social media plat-
form Facebook. More than 
1,000 people are now follow-
ing LOXXESS and get easily 
informed about the latest pub-
lications of the company and 
other exciting topics. LOXXESS 
can also be found on Xing and 
LinkedIn.

LOXXESS cracks 
1,000 follower 
mark on Facebook

EN

LOXXESS DOSAHUJE 
HRANICE 1 000 
SLEDUJÍCÍCH NA 
FACEBOOKU

2019

LOXXITone, LOXXESS's speci- 
fically developed warehouse 
management system (LVS), was 
certified by the Fraunhofer  
Institute in mid-September. The 
performance of the software 
has thus been independently 
confirmed. The validation of 
LOXXITone by the Fraunhofer 
Institute was published on the 
Internet platform "Warehouse 
Logistics". Through the valida-
tion, LOXXITone has become 
more visible and tangible for its 
target group and is now certi-
fied according to strict guide-
lines for quality and topicality 
(according to DIN EN ISO 9001 
quality standard). LOXXITone 
offers a flexible, modular archi-
tecture that optimally fulfills all 
the tasks of a LVS.

Info: www.warehouse-logistics.com/de/home.html
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LOGISTIKA STARTUPU
NOVINKY

EN

SOCKS & SOFTDRINKS 
V oblasti logistiky sázejí dvě 
mladé firmy Textil Muller 
se svojí značkou Piarini a 
výrobce nealkoholických 
nápojů spriva na know-how 
společnosti LOXXESS

1

LOXXESS je partnerem mno-
ha zkušených zákazníků, kteří 
mají na trhu dobré postavení. 
Stále častěji podporuje firma 
LOXXESS ale také perspektivní 
začínající firmy z různých oblas-
tí jako např. z textilního nebo 
potravinářského průmyslu. 
Nejnovějším příkladem je  
startup spriva z Ingolstadtu. 
Výrobce veganského energe-
tického elixíru spriva – my daily  
boost! je od května 2019 v 
závodě Neuburg v Bavorsku 
podporován firmou LOXXESS 
při vyřizování své logistiky. 
Podnik spriva se ve fázi, která 
je pro mladou firmu tak dů-
ležitá, spoléhal na společnost 
LOXXESS. Rok po založení fir-
my se tento startup chtěl více 
soustředit na odbyt, marketing 
a vývoj nových produktů. Pro 
realizaci potřeboval zkušené-
ho poskytovatele logistických  
služeb, který dokáže převzít 
realizaci skladování, konfekci-
onování, vychystávání a expe-
dice produktů spriva. Hledání 
vhodných kandidátů se však je-
vilo jako velmi komplikované.

zvýšení obratu. Takové zkuše-
nosti může pro svůj další vývoj 
potřebovat také spriva. Tento 
podnik v současnosti dodává 
zboží velkým potravinářským 
řetězcům jako REWE a EDEKA, 
spriva je aktivní také v online  
obchodování. LOXXESS je pro 
firmu spriva tím správným part-
nerem, který jí může pomoci 
úspěšně řešit tyto a ještě mno-
hé další úkoly.

Důvodem byla především obava 
příliš malých počátečních obje-
mů zásilek, které jsou zároveň 
spojené s vysokými náklady na 
zřizování logistiky.
Společnost LOXXESS se naproti 
tomu na základě svého know- 
how a svých zdrojů rozhodla 
zakázku převzít. „Chceme dát 
v Neuburgu příležitost právě 
startupům a pomáhat jim na 
jejich cestě spoustou angažova-
nosti, srdečnosti a také dávkou 
odvahy,“ říká ředitel závodu 
LOXXESS v Neuburgu Roberto 
Krauß.

PIARINI – ZVÝŠENÍ OBRATU 
POMOCÍ LOGISTIKY

Pokud jde o podporu startupů 
a drobných podniků ohledně 
jejich logistiky, firma LOXXESS 
s tím má už zkušenosti. V roce 
2017 převzala firma LOXXESS 
například logistiku společnosti 
Textil Muller se značkou Piarini,  
pod kterou tento podnik pro-
dává ponožky, punčocháče a 
legíny. S pomocí společnosti 
LOXXESS dosáhla tato malá 
rodinná firma významného 

ample is the Ingolstadt-based 
start-up spriva. The manufac-
turer of a vegan energy elixir 
spriva - my daily boost! has 
been supported by LOXXESS 
in handling its logistics since 
May 2019 at its Neuburg 
site in Bavaria. Spriva opted 
for LOXXESS in an important 
phase for the young company. 
An experienced logistics service 
provider was needed to carry 
out the storage, packing, or-
der picking and shipping of the 
spriva products.

PIARINI - INCREASING SALES 
WITH THE HELP OF LOGISTICS

When it comes to supporting 
start-ups and small businesses  
in their logistics, LOXXESS al-
ready has experience. In 2017, 
for example, LOXXESS took 
over the logistics of Textil 
Muller with the Piarini brand, 
under which socks, stockings 
and leggings are traded. With 
the help of LOXXESS, the 
small family-owned company 
achieved a significant increase 
in sales. 

LOXXESS is the partner of 
many well-established and 
experienced customers on 
the market. But LOXXESS is 
also more and more support-
ing promising newcomers in 
various specialist areas such 
as the textile and food in-
dustries. The most recent ex-

LOXXESS 
gives start-ups 
a chance

LOXXESS POSKYTUJE PŘÍLEŽITOST STARTUPŮM
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VRATNÉ PŘEPRAVKY
UDRŽITELNOST

lze používat až pro 60 přepravních 
cyklů, a tím na 7–9 let. 
Vratné nádoby jsou vyrobené ze 
snadno recyklovatelných plastů. 
Díky tomu je možné vyrobit z rozta-
vených starých plastových nádob 
nové nádoby. Dosud používané 
nádoby z lepenky měly nosnost 
také 600 kg, ale při přepravě rychle 
ztrácely svůj stabilní tvar a musely 
se po 5 přepravních cyklech a cca 2 
měsících používání vyměnit.
Michael Zeidler, jednatel úseku  
Business Development v závodě Bor 
společnosti LOXXESS, to komentuje: 
„Společně přemýšlíme o budoucích 
potenciálech tvorby hodnot, které 
by mohly vyplývat například z 
použití vratných nádob ve spojení s 
digitálními technologiemi.“
Vodafone Německo aktuálně pře-
mítá o systému správy nádob na bázi  
aplikací IoT (Internet of Things) a 

LOXXESS vyvinul nový sys-
tém vratných nádob společně 
s firmami Vodafone a KTP  

Solutions, odborníkem na obaly v ob-
lasti přepravní a skladové logistiky. 
Výsledek: Logistický podnik pořídil 
4 000 boxů a investoval cca 500 000 
eur do nového udržitelného řešení. 
Daniel Zentgraf, vedoucí oddělení 
Procurement und Logistics Cable 
Business ve společnosti Vodafone, 
k tomu poznamenává: „Díky krea-
tivním nápadům a dobré spoluprá-
ci s firmami LOXXESS a KTP jsme 
našli toto inovativní řešení, které 
je nejen šetrnější k životnímu pro-
středí, ale také cenově výhodnější. 
Nové plastové nádoby jsou jed-
ním z mnoha opatření, kterými se  
Vodafone v Německu snaží docílit 
do roku 2025 zcela CO2 neutrálního 
jednání. 
V budoucnosti budeme například 

používat pro naše přístroje také 
menší obaly s menším množstvím 
plastů.“
To potvrzuje také Wolfgang Fettes, 
vedoucí úseku Consumer Terminals 
ve společnosti Vodafone: „Vodafone  
usiluje o splnění ambiciózních cílů 
zejména v oblastech snížení CO2 a 
zamezení plastům. Prioritou je také 
opětovné použití a zhodnocení 
hardwaru. Všechna tato opatření 
představují důležité moduly naší 
strategie.“
Společnost LOXXESS přepravuje 
pro kabelovou divizi společnosti  
Vodafone různé přístroje jako 
modemy, set-top boxy a kabely z 
vrácených zásilek ve vratných nád-
obách jako nových přepravkách. 
Nové plastové nádoby se používají 
také k přepravě defektních kabelů 
a přístrojů do různých mezistanic, 
kde se dále zpracovávají. Nádoby 

UDRŽITELNÉ 
PŘEPRAVKY
Společnost LOXXESS zavedla v létě 2019 společně s kabelovou divizí Vodafonu vratné 
přepravky, které jsou šetrné ke zdrojům. Tyto nádoby jsou navrženy pro interní dodávky, 
skladování, přepravu za účelem likvidace a přepravu vratek a zboží určeného k opravě. 
Nový systém má delší životnost než původní varianta s paletovými kartonážemi a přispívá 
tak k dosažení cíle strategií udržitelnosti obou partnerů.
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VRATNÉ PŘEPRAVKY

UDRŽITELNOST

zvažuje například vybavení vratných  
nádob čipy pro úzkopásmovou ko-
munikaci.
Vratné nádoby by byly díky čipům vi-
ditelné a bylo by možné je kdykoliv 
lokalizovat. Ze zjišťovaných dat by 
profitovali mimo jiné poskytovatelé 
opravářských služeb, kteří by mohli 
svoje pracovní procesy lépe koordi-
novat. Také společnost LOXXESS by 
tak měla lepší přehled a kontrolu 
nad plastovými nádobami a jejich 
použitím.

I n 2019, LOXXESS together with 
Vodafone's cable business division 

introduced resource-saving reusable 
transport containers. The containers 
are designed for internal deliveries, 
storage, disposal, return shipments 
and repair transports. The new system 
is more durable than the old vari-
ant with pallet boxes and thus con-
tributes to achieve the sustainability 
strategies of both partners.
LOXXESS developed the new con- 
tainer system together with Vodafone  
and KTP Solutions, a packaging spe-
cialist in the field of transport and 
warehouse logistics. 

The result: the logistics company 
purchased 4,000 boxes and invested 
around € 500,000 in the new sustain-
able solution. The new containers are 
part of several measures carried out 
by Vodafone to become completely 
CO2-neutral by 2025. 
LOXXESS uses the new containers to 
transport various devices for Vodafone's  
cable business sector such as modems, 
set-top boxes, and cables from return 
shipments. The containers can be used 
for up to 60 transport cycles and thus 
for 7-9 years. The new containers also 
consist of easily recyclable plastics. 
This makes it possible to produce new 
plastic containers out of the old ones. 
The old cardboard containers quickly 
lost their stable shape during trans-
port and therefore had to be replaced 
after only 5 transport cycles and about 
2 months of usage.

UDRŽITELNÉ 
PŘEPRAVKY

EN

Sustainable trans-
port containers

LOXXESS Retouren-Handling für Vodafone1

Nové skládací vratné nádoby jsou vyro-
bené ze snadno recyklovatelných plastů a 
lze je použít až pro 60 přepravních cyklů, 
a tím po dobu 7–9 let. Je to výrazně 
ekologičtější řešení než předtím

2
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LOGISTICKÝ KONCEPT SMILE
INNOVATION

jako je kosmetika, hygienické potřeby 
a dětská výživa. Manipulace se zbožím 
byla ztížená kvůli neustálým změnám 
nebo rozšiřování sortimentu na zákla-
dě marketingových akcí ve spojení se 
strukturou nákupního košíku, kterou 
sestavil zákazník, ale pro online ob-
chod je spíše neobvyklá.
Jak nákupní chování online zákazní-
ků, tak i špičky zakázek vzniklé kvůli 
úspěšným marketingovým akcím ved-
ly v důsledku k částečně extrémním 
odchylkám mezi plánovaným a sku-
tečně zpracovaným množstvím zboží.
Společnost dm plynule buduje online 
obchod. Zatímco před čtyřmi lety se v 
online sortimentu začínalo s cca 9 000 
druhy zboží, v roce 2018 to bylo již cca 
14 000 druhů. Aktuálně je k dispozici 
18 300 druhů produktů, které si může 

LOXXESS má důvod k oslavám. 
Logistický koncept „SMILE –  
Smart a Inovativní: Logistika pro 

E-shopy“, s nímž se firma LOXXESS 
ucházela o renomovanou Německou 
cenu za logistiku 2019, se prosadil v 
silné konkurenci a dostal se mezi tři 
finalisty. Výchozí situace vývoje kon-
ceptu SMILE byla přitom, jak už to 
tak u inovativních řešení bývá, kom-
plikovaná, protože představovala pro 
všechny zúčastněné novou oblast.

ETABLOVANÉ PROCESY NARÁ-
ŽEJÍ NA HRANICE
Rozhodujícím faktorem pro SMILE 
byla zakázka prodejce drogerie dm, 
pro nějž společnost LOXXESS pracuje 
od roku 2017, týkající se rozšíření jeho 
distribučního kanálu online v „Mul-

ti-User-Campusu“, který se nachází  
v Boru v blízkosti českých hranic. 
LOXXESS nabízí od roku 2006 koncep-
ty logistických služeb v oblasti online 
obchodu. Přesto narazily etablované, 
dobře fungující logistické procesy při 
implementaci logistiky pro dm rychle 
na své hranice.
„Vyskytlo se hned několik faktorů, 
které nám způsobily problémy,“ říká 
Patrick Mense, odpovědný za projekt: 
„Začalo se velmi ambiciózním harmo-
nogramem realizace v délce rovných 
šest měsíců. Největší výzvou však bylo 
zvládnout rostoucí množství v kombi-
naci s komplexní šíří a strukturou sor-
timentu.“ Ve skutečnosti byl tým firmy 
LOXXESS ale konfrontován s vyslove-
ně heterogenním sortimentem, který 
sestával z mnoha různých produktů, 

STÁLE VĚTŠÍ ZÁJEM 

Díky odvaze, kreativitě a inovacím se společnost LOXXESS zařadila se svým logistickým 
konceptem SMILE mezi finalisty Německé ceny za logistiku 2019.
SMILE od firmy LOXXESS představuje perspektivní řešení, jak mohou logistické firmy 
úsp ně reagovat na stále složitější výzvy elektronického obchodu a zajistit spokojenost 
stejnou měrou pro zákazníky i zaměstnance. Nakonec to byla především notná dávka 
průkopnického ducha, která firmě LOXXESS tento úspěch zajistila. Všichni účastníci 
projektu se shodli: Koncept SMILE však ani zdaleka nevyčerpal potenciál úspěchu pro 
budoucí projekty a úkoly.
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zákazník objednat online. Pro srovná-
ní: Stacionární filiálka nabízí zhruba 
12 500 druhů zboží. Online obrat čítá 
aktuálně rostoucí částku v řádu stovek 
milionů.
„Vzhledem ke složitosti a kvůli nedo-
statečné předvídatelnosti zpracová-
vaného množství zboží bylo projek-
tovému týmu rychle jasné, že odlišné 
procesy již nelze zvládat pomocí ma-
nuálního řízení zakázek,“ vysvětluje 
Marcel Breusch, který je stejně jako 
Patrick Mense členem vedení společ-
nosti LOXXESS, zodpovědný za pro-
jekty a IT.

KOMBINOVANÉ POUŽITÍ 
SOFTWARU, ALGORITMŮ A 
UMĚLÉ INTELIGENCE
Z tohoto důvodu spočívalo rozhodují-

cí řešení u projektu SMLE v poprvé po-
užité kombinaci simulačního softwa-
ru, optimalizačních algoritmů a umělé 
inteligence. Různé řídicí funkce ve 
skladu by tak mělo provádět digitální 
řešení. Tým se rozhodl pro software k 
optimalizaci skladu LOS od společnosti 
Heureka Business Solutions, který zís-
kal ocenění „Nejlepší produkt“ na in-
tralogistickém veletrhu LogiMat 2019 
v kategorii Software, komunikace, IT.
Se systémem integroval projektový 
tým inteligentní plánovací software, 
který se opírá o reálná data. Systém 
přitom zohledňuje a spravuje množ-
ství dat a informací, které si lidé kvůli 
jejich ohromnému množství již nemo-
hou prohlížet.
Při použití systému LOS postupoval 
projektový tým firmy LOXXESS ve 

třech krocích. Nejprve byly na bázi dat 
z minulosti provedeny rozsáhlé ana-
lýzy k topologii skladu, vzdáleností, 
struktur zakázek a vychystávacích tras 
atd. Přitom bylo např. zjištěno, jaké 
klíčové faktory mají jaké účinky na  
logistické procesy.
Na základě těchto výsledků byly pak v 
dalším kroku provedeny první úpravy. 
Mimo jiné tak bylo vyvinuto pět růz-
ných vychystávacích vozíků s různými 
vychystávacími nádobami pro opti-
mální sestavení zakázky.
Další optimalizace proběhly v oblas-
ti uvolnění zakázky. Především však 
byla v rámci realizace výsledků analý-
zy kompletně reorganizována celková 
topologie skladu. Optimální umístění 
se podařilo sestavit na základě „Heat 
Maps“, které ukazují četnost obsluho-

Šťastní finalisté: Tým firmy LOXXESS s Peterem Ambergerem, předsedou dozorčí 
rady společnosti LOXXESS, Robertem Blackburnem, předsedou představenstva BVL 
(uprostřed vlevo a vpravo), Prof. Dr.-Ing. Thomasem Wimmerem, (2. zprava) a Richard 
Lessau (vpravo) z HEUREKA Business Solutions

1

1
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vání skladovacích míst zaměstnanci. 
Jako třetí krok přidělil projektový 
tým umělé inteligenci stále větší řídicí 
funkci v oblasti dispozice, takže bylo 
možné zajistit optimální tok materi-
álu v každé situaci, od dostupnosti 
skladu přes vychystávání až po balení. 
Prostřednictvím ovládacího panelu a 
aplikace se týmu neustále zobrazova-
ly všechny výkonové parametry, dosa-
žené cíle i odchylky.
„Použití systému LOS nám poskytlo 
rozhodující výhodu při úspěšném vy-
řizování zakázky. Nejdůležitější jsou 

efekty ze zlepšování výkonu, které 
prospěly celému týmu,“ vysvětluje 
Patrick Mense. „Počet potřebných 
vychystávacích tras, přípravné časy a 
náklady na inovace byly redukovány 
a vzdálenosti se zkrátily, což ulehčuje 
práci zaměstnankyním a zaměstnan-
cům.“ 

POHLED DOPŘEDU
„Ve společnosti LOXXESS jsme již 
dávno vsadili na téma inovace. SMI-
LE je výsledkem tohoto nadšení pro 
inovace a obrovským úspěchem ne-

jen pro projektový tým, ale také pro 
LOXXESS,“ dodává Marcel Breusch.
Pracovníci odpovědní za projekt se 
přitom shodli, že potenciál SMILE 
ještě dlouho nebude vyčerpán. Na-
opak: Projektový tým již nyní pracu-
je na ještě těsnějším spojení systému 
skladového řízení a optimalizačního 
softwaru. 
SMILE je tedy na jedné straně konec 
angažovaného procesu vývoje, ale 
zároveň je to také začátek „A všichni 
se o něj stále více zajímáme,“ ozna-
muje pan Breusch.

 

JEDEN VELKÝ DÍK VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA 
USKUTEČNĚNÍ PROJEKTU SMILE TEAMU V BORU:

Jana Bílková  Zdeněk Botek  Daniel Brychta  Jakub Burda

Zdeňka Danešová  Tomáš Denk  Romana Doktorová  Václav Dolný

Libuše Heczková  Ivana Jiroušková  Tanja Kneidl  René Kunz

Irena Kunzová  Jaroslav Kůst  Martin Kvapil  Katka Lokvencová

Jaroslav Matoušek Pavel Novotný Markus Nun Tomáš Omcirk  

Hana Oštádalová Jan Pajer  Ivana Pavelková  Daniel Rada  

Tereza Rothová Sascha Ruzek Iuliia Samek Pavlína Sassmannová  

Christoph Schmitt Mirka Schneck-Steinová Jan Schvarzbacher   

Klára Šebestová Jakub Sedláček Oleksandr Shulha  Radek Šidla  

Karina Slowinski  Lubica Sýkorová Radek Urban Jana Urbanová  

Marina Willman  Zinaida Zaparinyuk
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LOXXESS ranks among the finalists of 
the 2019 German Logistics Prize with 
its SMILE logistics concept, which is 
driven by courage, creativity and inno-
vation. With SMILE, LOXXESS presents 
a forward-looking solution and shows 
how logistics companies can success-
fully respond to the increasingly com-
plex challenges of e-commerce.
LOXXESS has every reason to cele-
brate. The logistics concept SMILE 
- Smart and Innovative: Logistics 
for e-commerce, was able to prevail 
against strong competitors and was 
among the three finalists. The deci-
sion for the SMILE-project came with 
a new order from the drugstore chain 
dm. The LOXXESS team was confron- 

ted with an extremely heterogeneous 
assortment consisting of diverse pro-
ducts such as cosmetics, hygiene pro-
ducts and baby foods. In addition, the 
constantly changing or expanding 
assortment made the handling of ar-
ticles even more difficult.
LOXXESS decided that the best solu-
tion was to use simulation software, 
optimization algorithms and artificial 
intelligence. The team opted for the 
LOS warehouse optimization software 
of Heureka Business Solutions. With 
the system, LOXXESS integrated in-
telligent planning software based on 
real-time data. 
When using LOS, the LOXXESS project 
team proceeded in three steps. First, 
on the basis of historical data, com-
prehensive analyses of the warehouse 
topology, routes, order structures 

and picking routes, etc. were carried 
out. Second, among other things, five 
different order picking trolleys with 
different pick containers were devel-
oped to optimize processes. Above all, 
the entire warehouse topology was 
completely reorganized when imple-
menting the analysis results. In a third 
step, the project team used AI with a 
more and more controlling function 
in terms of scheduling, which ensured 
an optimal material flow in every step, 
from warehouse availability to picking 
and packaging.
The team agrees that SMILE's poten-
tial is far from being exhausted. They 
are already working on linking up ev-
erything digitally even more closely. 
SMILE is therefore not just the end of 
a development process, but also just 
the beginning.

EN

Desire for more 

Projekt SMILE Teamu v Boru2
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Jiedním z klíčových témat ve firmě LOXXESS je 
inovace. Vývoj i používání inovativních technolo-
gií a řešení patří k centrálním oblastem činností 

firmy. Oceněním „Logistics Game Changer. Powered 
by LOXXESS“ Award v rámci společností Navispace 
AG, iniciovaným 11. Innovation World Cup®, přední 
světové otevřené platformy inovací podporuje firma 
LOXXESS inovace tam, kde vznikají: v rukách mladých, 
progresivních podniků a „techpreneurů“, kteří již dnes 
pracují na logistických řešeních zítřka. 
V říjnu 2019 nominovala porota odborníků, ke kterým 
patřili vedle Christiny Thurner (členky obchodního ve-
dení společnosti), Patricka Menseho (člen obchodního 
vedení společnosti) a Kariny Slowinski (vedoucí ma-
nagementu kvality a lean managementu) i zástupci 
Würth Elektronik a fondu pro začínající podnikatele 
High-Tech, sedm finalistů na zvláštní cenu za logistiku. 

V květnu 2019 vyhlásila společnost 
LOXXESS v rámci 11. Innovation World 
Cup 2019® udělení zvláštní ceny „Logistics 
Game Changer. Powered by LOXXESS!“.
Nominace sedmi finalistů a následné 
posouzení odbornou porotou spustily 
horkou fázi ocenění Logistics Game Chan-
ger Award. Vítěz byl vyhlášen 30. října 2019 
na StartupConu v Kolíně nad Rýnem. 
Stal se jím Bcon, přenosný ovladač 
německé firmy CapLab.

FINALISTÉ 
BOJOVALI O 

LOGISTICS GAME 
CHANGER AWARD 

7 
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Pomocí řešení Hublock.io mohou  
uživatelé např vizualizovat svůj 
vlastní dodavatelský řetězec na 
webovém uživatelském rozhraní.  
Uživatelé nemusí mít ani pokro-
čilé znalosti IT. Hublock.io navíc 
umožňuje díky sdílení dat v reál-
ném čase nepřetržitou komunika-
ci všech relevantních aktérů celé-
ho dodavatelského řetězce.

Dalším projektem z oblasti umělé 
inteligence a učících se algoritmů 
je Level3 Analytics Engine, kterým 
lze optimalizovat a zjednodušit 
celé logistické plánovací a rozho-
dovací procesy managementu skla-
dových zásob na základě predikce, 
analýzy Big Data a matematických 
postupů. Tím se ušetří cenné per-
sonální zdroje, čas i náklady.

Třetí automatizační řešení je ident-
plus, inovativní systém pro laserem 
podporovanou orientaci manipu-
lačních vozíků, který umožňuje 
autonomní laserovou navigaci bez 
obsluhy. Pomocí tohoto řešení lze 
přesně lokalizovat a připravit pa-
lety, zatímco integrovaná umělá 
inteligence umožňuje provádění 
dráhově optimalizovaných dvoji-
tých úkonů a vytížených jízd pro 
zvýšení stupně využití. V blízké 
budoucnosti by tak bylo možné 
nahradit běžné zdvižné vozíky 
autonomními transportními systé-
my bez obsluhy, procesy ve skladu 
profitují z optimalizovaného in-
ventáře.

Další, porotou obzvláště zohled- 
ňovanou oblastí inovací je především 
podpora zaměstnanců. 
„Téměř v žádném jiném hospodář-
ském odvětví nejsou poptávka a 
potenciál inovačního rozvoje tak 
vysoké jako v logistickém sektoru. 
Inovace současně není samoúčelná,“ 
říká Christina Thurner. „Prioritou je 
pro nás používání technologií a apli-
kací, které podporují spokojenost  
nejen zákazníků, ale i zaměstnanců.“

INOVACE V SOFTWARU, AI A 
AUTOMATIZACI
Výběr poroty reflektuje obraz aktuál-
ních nejdůležitějších trendů dynamic-
kého logistického sektoru. Většina 
projektů pochází z oblastí softwaru, 
AI (umělé inteligence) a automatiza-
ce.

1

3

5

2

Řešení NUADA pocházející z Por-
tugalska např. nabízí všem za-
městnancům ve skladu cennou 
podporu při jejich činnostech.  
Pomocí jen 250 gramového exos-
keletu lze bez námahy uchopit až 
40 kilogramů vážící náklady. 
Právě v aplikacích, v nichž dochází 
k opakovaným činnostem uchopení  
a odevzdání břemen, např při  
manuální přepravě balíků nebo 
těžkých produktů, to znamená 
enormní ulehčení práce zaměstnan- 
cům, které může podporovat jejich 
zdraví a redukovat úrazy. 

Bcon je první produkt německé fir-
my CapLab a představuje přenosný 
ovladač na hlavu a nohy. Dosud se 
Bcon uplatňuje převážně v oblasti 
počítačových her, kde se používa-
jí gesta a pohyby k ovládání nebo 
provádění funkcí ve hře. Bcon tak 
jako první „wearable“ technologie  
nesází na používání optických 
nebo akustických nástrojů, ale na 
gestiku. Jedná se o nový nápad, jak 
uspořádat procesy ve skladu a po-
nechat přitom „volné ruce“.

4

Technologie od firmy Nuada, jež se 
umístila na druhém místž – revolužní 
rukavice, která dokáže zamžstnancžm ve 
skladu poskytnout cennou podporu pži 
jejich žinnostech

1

1
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VÍTĚZ ZVOLEN NA  
STARTUPCON
Nominací finalistů začala horká fáze 
soutěže. 30. října 2019 nastal den 
„D“: na největším německém veletr-
hu zakladatelů firem StartupCon si 
soutěžící rozdělili 1. až 3. místo. Jako 
vítěze zvolila porota Bcon od firmy 
CapLab.
„Rozhodování bylo pro porotu sku-
tečně těžké, všichni účastníci po- 
sledních tří kol, také všichni finalisté, 
předložili zajímavá řešení. Nakonec 
to byl projekt Bcon, který dokázal  
porotu přesvědčit,“ říká Christina 
Thurner. Top 3 finalisté jsou nyní 
součástí renomovaného Innovation  
World Cup® Hall of Fame.
Bcon si nakonec porotu získal tím, že 
vyvinutá technika jednoznačně vyža-
duje a podporuje zcela nové myšlení 
v organizaci logistických procesů. 
„Těší nás, že firma CapLab ztělesňuje 

skutečného Logistics Game Changer, 
a se zájmem vítáme tento pilotní  
projekt,“ uvádí Patrick Mense. „To, 
že tento Game Changer pochází také 
ze „scény hráčů“, je možná tak tro-
chu dílem osudu,“ doplňuje Patrick 
Mense se čtveráckým mrknutím.
Druhé a třetí místo obsadily fir-
my Nuada, resp. identplus. Vedle  
společnosti CapLab dostaly také 
tyto dvě firmy pozvánku k dalším  
jednáním, jejich řešení nabízejí dle 
odhadu poroty rovněž enormní po-
tenciál.
CapLab se naproti tomu může  
radovat hned dvakrát: Vítěz soutě-
že Logistics Game Changer Award 
obdrží nejen peněžitou cenu ve 
výši 10 000 eur, ale také jedinečnou  
možnost vyzkoušet svůj projekt v 
praxi společně s odborníky z fir-
my LOXXESS v některé z poboček 
LOXXESS a dále ho rozvíjet.

Bcon, přenosný ovladač na hlavu a 
nohy. Dosud se Bcon uplatňuje převážně 
v oblasti počítačových her, kde se 
používají gesta a pohyby k ovládání 
nebo provádění funkcí ve hře.

2

2

6
Digital Iris představuje přímou in-
terakci mezi člověkem a techno-
logií. Nové datové brýle propojují 
prvky rozšířené reality s virtuální 
realitou. Tak lze např. interpretace 
pohybů duhovky používat k pro-
vádění příkazů. Uživatelé mohou 
dokonce interagovat s předmětem 
bez použití rukou nebo hlasu, stačí 
k tomu jednoduchý pohyb očí 

7
Ubimax Frontline: Německý startup 
je dnes předním světovým posky-
tovatelem průmyslových řešení 
nositelné elektroniky a rozšířené 
reality. Frontline propojuje různou 
nositelnou elektroniku prostřednic- 
tvím jednotné platformy. 
Pomocí řešení rozšířené reality lze 
simulovat celý tok práce, takže jsou 
nákladné konzultace již zbytečné.

LOGISTICS GAME CHANGER AWARD 
STRATEGIE
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In May 2019, LOXXESS awarded a 
special prize named “Logistics Game 
Changer. Powered by LOXXESS“.  
With the nomination of seven  
finalists by a jury of experts, the 
Logistics Game Changer Award 
entered the intense phase. The  
winner Bcon was determined on 
October 30, 2019, at the Startup-
Con in Cologne.

W ith the new Logistics Game  
Changer-award, as part of the 

11th Innovation World Cup® initiated 
by Navispace AG, LOXXESS promotes 
innovation where it arises: in the 
hands of young, progressive compa-
nies and "techpreneurs" who are al-
ready working today on tomorrow's 
logistics solutions. 
In October 2019, the expert jury, con-
sisting of Christina Thurner (Member 

of the Executive Board), Patrick Mense 
(Member of the Executive Board) and 
Karina Slowinski (Head of Quality  
Management and Lean Manage-
ment), as well as external experts, 
nominated seven finalists for the  
special logistics prize. 
The jury's selection reflects the cur-
rent, most important trends in the 
dynamic logistics sector. Accordingly,  
most of the projects come from 
the fields of software, AI (artificial  
intelligence) and automation. One  
project in the area of software, a 
new solution called the Hublock.io  
was launched in September 2019 
and enables users to generate their 
own automation approaches via web  
interface. 
Another area of innovation, that the 
jury emphasized, refers to employee 
support. The NUADA solution, ori- 
ginating from Portugal, for example, 
offers valuable support for employees  

in the warehouse. With the help of a 
250 gram exoskeleton, loads weigh-
ing up to 40 kilograms can be lifted 
and transported effortlessly. 
The hot phase of the competition be-
gan with the nomination of the final-
ists and on October 30, 2019, the time 
had come: at the StartupCon, Germa-
ny's largest start-up fair, the first to 
third place got announced. The win-
ner was Bcon. 
Bcon, the first product of the German 
company CapLap, represents a porta-
ble controller for head and feet. As 
the first wearable technology, the 
new product does not rely on the use 
of image or sound supporting instru-
ments, but on gestures. CabLap not 
only receives a cash prize of €10,000, 
but also the unique opportunity to 
test Bcon and further develop the 
project together with LOXXESS ex-
perts at one of the LOXXESS loca-
tions.

EN

7 finalists 
competed for the 
Logistics Game 
Changer Award

LOGISTICS GAME CHANGER AWARD 
STRATEGIE



16 KOMPETENCE
FARMAKOLOGISTIKA

Odborník na farmakologistiku LOXXESS Pharma 
slaví v roce 2019 své 20leté výročí. V průběhu 
existence firmy se tento podnik střední velikosti 
etabloval v mezinárodní farmaceutické branži jako 
poskytovatel kompletních logistických služeb.

LOXXESS PHARMA 
ÚSPĚCH 
JIŽ 20 LET
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T he pharmaceutical logistics expert 
LOXXESS Pharma is celebrating  

its 20th anniversary in 2019. In the 
course of the company's history, the  
medium-sized company has estab-
lished itself internationally as a full- 
service logistics provider in the phar-
maceutical industry.
Full-service logistics for pharmaceu-
tical products means meeting highly 
complex requirements. For example, 
LOXXESS Pharma offers large storage 
capacities under different storage 
conditions for drugs of all kinds and 
an efficient distribution system.

EN

LOXXESS Pharma 
successful for 20 
years

Kompletní logistické služby pro 
farmaceutické produkty zna-
menají, že je nutné splnit vy-

soce komplexní požadavky. LOXXESS  
Pharma tak poskytuje velké sklado-
vé kapacity s různými skladovacími 
podmínkami pro léčiva všeho druhu 
a efektivní distribuční systém. Jako 
velkoobchodní podporuje tato logis- 
tická firma navíc také podniky při  
jejich vstoupení na mezinárodní trhy.
„V uplynulých 20 letech se svět farma-
kologistiky velice změnil,“ vysvětluje 
Helmut Müller-Neumayr, Managing 
Director společnosti LOXXESS Pharma.  
„Požadavky jako směrnice GDP a 
FMD vedly k tomu, že jsme museli 

průběžně rozšiřovat naše odborné 
znalosti a kompetence pro zajištění 
kvality a poskytování služeb.“
Historie společnosti LOXXESS Pharma 
začíná v roce 1999 vyčleněním vyso-
ce moderní logistické nemovitosti po 
fúzi podniků. Tato firma se poté po-
stupně stala průkopníkem 3PL farma-
kologistiky na německém trhu.
Od té doby zůstává název společnosti  
a struktura jejích vlastníků beze 
změn: Společnosti Aenova Holding 
GmbH, Alloga S.à.r.l., Haupt Pharma 
Wolfratshausen GmbH a LOXXESS AG 
umožňují již celou řadu let obchodní 
úspěch díky svým zdrojům a know- 
how.

LOXXESS Pharma přebírá doplňkové 
činnosti nebo dodatečné úpravy 
výrobního procesu, například výrobu a 
konfekcionování preparátů. Podle expli-
citních zadání se vystaví lékařské vzorky, 
klinická balení nebo různé verze pro 
export do jiných zemí. Všechny procesy 
jsou validované

Nepřetržité sledování díky kódu Data 
matrix, který obsahuje sériové číslo 
a výrobní data, jako je identifikace 
produktu, datum expirace a číslo šarže, 
je u společnosti LOXXESS Pharma 
certifikovaným standardem

1

2

FARMAKOLOGISTIKA

2

1
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porozumění technickým záležitostem 
všeho druhu. Podívejte se např. na 
současný globální trend automatiza-
ce. 
Zde potřebujeme pochopit, jak auto-
matizované procesy vlastně fungují a 
co probíhá na pozadí. V současnosti 
se mě ostatně ptá i můj syn, který  
studuje ekonomickou informatiku, 
na rady v technických věcech. V tom 
mu často mohu pomoct (smích).
Co Vás fascinuje na logistice a na  
společnosti LOXXESS?
Logistika je pro mě osobně jednou z 
nejzajímavějších a nejinovativnějších 
oblastí v obchodním světě. Myslím 
přitom např. elektronický obchod, 
silný hnací motor moderní logistiky. 
Fascinují mě také rozmanité branže a 
procesy na pozadí, které jako vedoucí 
pracovník v logistice znám.
Před působením ve společnosti  
LOXXESS jsem byl zaměstnán ve  
velkém podniku a po příchodu sem 
jsem byl příjemně překvapený zdejší 
rodinnou podnikovou kulturou. Ale 
silně na mě také působí pevné po-

Pane Ganßi, jaké jsou Vaše aktuální 
úkoly jako vedoucího oddělení Projek- 
ty ve společnosti LOXXESS?
Oddělení Projekty bylo nově založeno  
na začátku roku 2019 a je napojeno 
na LOXXESS AG a příslušné pobočky  
LOXXESS. Poskytujeme přitom pod-
poru všem pracovištím v případě veš-
kerých dotazů týkajících nových pro-
cesů, zákazníků a projektů. 
Stejně komplexní jsou naše úkoly, 
které jako tým zajišťujeme. Vezměme 
např. implementaci logistiky pro nové- 
ho zákazníka na určitém stanovišti: 
provázíme projekt a všechny souvise-

jící procesy od prvních rozhovorů se 
zákazníkem a vypracování nabídky až 
po fázi spuštění. 
Při tom je nutné zohlednit spoustu 
faktorů, např. jak to vypadá se skla-
dovou a dopravní technikou, jak 
efektivně zprovozníme procesy, jak 
lze optimálně podpořit pracovní-
ky. Můj speciální úkol spočívá mimo 
jiné v koordinaci a spojení různých  
jednotlivých oblastí.
Vy jste vlastně vystudoval strojíren-
ství: proč jste se rozhodl pro povo- 
lání v logistice? A: pomáhá Vám Vaše  
odbornost ve strojírenství také ve 
Vaší činnosti ve firmě LOXXESS?
Tedy nevím, jestli je odbornost zde to 
správné slovo (smích). Ale ano, moje 
studium mi pomáhá každý den. Když 
se řekne strojírenství, většinu na- 
padnou spíše klasické motory a auta, 
a ne logistika. Ale já jsem studoval 
zaměření na dopravní techniku a  
dopravní zařízení. To je pro moje 
úkoly a projekty ve firmě LOXXESS  
samozřejmě výhodou. Zároveň mi 
moje vzdělání pomáhá k zásadnímu 

Již sedm let pracuje Michael Ganß ve společnosti LOXXESS, od začátku roku 2019 jako 
vedoucí oddělení Projekty. Vystudovaný strojař je velmi dobře obeznámen s 25 pobočkami 
firmy LOXXESS a přesně zná požadavky na moderní a efektivní logistiku. Při svém vedení 
se spoléhá na empatii a praktické smýšlení.
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stavení firmy LOXXESS, které má s  
mnoha různými zákazníky, projekty a 
25 individuálními pobočkami.
Ve své profesní dráze jste působil 
převážně jako vedoucí projektu: S  
jakými výzvami jste se v této pozici 
již setkal?
Jako vedoucí projektu stojím v zásadě 
vždy před dvojitou výzvou. Jednak se 
u každého projektu nacházím mezi 
zúčastněnými frakcemi zákazník, ve-
dení společnosti a místní operativní 
provoz. Jednak jsem jako vedoucí 
projektu styčným prvkem pro nad- 
řazené aspekty jako časový harmo- 
nogram, rozpočet, controlling a  
řízení rizik s různými odděleními, kte-
rá mají své specifické úkoly. Každý 
projekt je však přes určité společné 
znaky také individuální záležitostí, 
která vždy skrývá různé výzvy.
Jaký je Váš recept na úspěch jako  
vedoucího pracovníka, jak vykonává-
te tuto funkci?
Je těžké nějak klasifikovat svůj vlast-
ní styl a identifikovat „recept na 
úspěch“ jako takový. Preferuji však 
situační styl, protože všichni za- 
městnanci jsou odlišní. Moje zkuše-
nost mi ukázala, že efektivní může 
být jak autoritativní, tak i „měkký“ 
styl vedení.
Je důležité zaujmout vůči zaměstnan-
-cům empatický a individuální po-
stoj a projevovat mu osobní respekt.  
Snažím se vždy o rovnocennou komu-
nikaci. Rád se také seznamuji s každo-
denními úkoly kolegů a kolegyň a s 
jejich názory. S takovým přístupem je 
pak člověk vnímán také jako kolega.
Pane Ganßi, nechme zaměstnání 
stranou: jak trávíte svůj volný čas?

Mám velmi rád svoje povolání a svůj 
tým, ale nevýhodou mé práce je, že 
jsem tři až pět dní v týdnu na cestách 
a musím být také neustále k zastiže-
ní. Opravdu doma u své manželky a 
dvou dětí jsem jen o víkendech. Moje 
rodina je mým koníčkem. O víken-
dech, kdy jsem doma, děláme všech-
no, co můžeme jako rodina podnikat: 
jdeme společně do kina, díváme se na 
seriály, společně jíme nebo hrajeme 
večer hry.
Vidíte vlastně nějakou souvislost 
mezi Vaší profesí a koníčkem?
Ano, ale ne ve smyslu řidiče vy- 
sokozdvižného vozíku, který rád  
jezdí s vozíkem i ve svém volném 
čase (směje se). Spíše je to tak, že  
bez svého koníčka, tedy své rodiny, 
bych nemohl vykonávat své povolání s  
takovou radostí a nadšením a na-
opak. Je to ostatně moje rodina,  
která mi vždy poskytuje sílu a mo- 
tivaci k tomu, abych odváděl dobrou 
práci.

Michael Ganß has been with 
LOXXESS for seven years and is 

Head of Projects since the beginning 
of 2019. The trained mechanical en-
gineer is very familiar with the 25 
LOXXESS locations and knows exactly 
what modern and efficient logistics 
is all about. His management style is 

based on empathy and a hands-on 
mentality. The Projects department, 
where Mr. Ganß works, is linked to 
the LOXXESS AG and the respective  
LOXXESS locations. The Projects de-
partment supports the different loca- 
tions in all matters relating to new 
processes, customers and projects. 
The tasks, which the department takes 
on, are correspondingly complex. 
Many factors have to be taken into 
account. He is working on warehouse 
and conveyor technology, knows how 
to get processes up and running effi-
ciently, and questions how employees 
can be supported optimally. 
As a project manager, Mr. Ganß is 
positioned between the customer, 
the LOXXESS management and op-
erations factions involved in every 
project. He is the interface between 
higher-level aspects such as time 
planning, budget and the various 
specialist departments. In terms of 
leadership Michael Ganß prefers a 
situational style suitable towards 
all employees. He adds, that it is im-
portant to engage empathetically 
and individually with employees, to 
value them personally and to com-
municate at eye level.
Logistics is for him one of the most 
exciting and innovative fields in the 
business world: innovative for the 
field of e-commerce and exiting be-
cause of the diverse industries and 
background processes in logistics. 
When it comes to LOXXESS, Mr. Ganß 
is impressed by the family corporate 
culture, the broad positioning with 
its many different customers, projects 
and 25 individual locations.

EN

At eye level
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Digital Logistics Award 
2019 - zleva doprava: Sascha 
Treppte, Duisburger Hafen 
AG, Thorsten Hülsmann, 
CEO EffizienzCluster 
Management GmbH // 
Fraunhofský institut IML // 
International Data Spaces 
Association IDSA, Natalia 
Tomiyama, Co-Founderin z 
firmy Nüwiel, Maria Beck, 
členka vedení společnosti, 
EffzienzCluster Management 
GmbH, Christina Thurner, 
členka poroty soutěže a 
členka vedení společnosti 
LOXXESS
(Fotografie: Fraunhofer IML)

1

Na letošním „Kongresu logis- 
tické budoucnosti“, pořádaném  
Fraunhofským institutem IML, 
byla také Christina Thurner, 
členka vedení společnosti, v 
porotě soutěže Digital Logistics 
Award 2019.
„Kongres logistické budoucnosti  
– 37. dortmundské rozhovory“ 
se konal v Digital Hub Logistics 
Dortmund a podpořil inovace 
z oblastí výroby, mobility a ob-
chodu.
Letošní soutěž Digital Logistics 
Award se nesla ve znamení roz- 
manitosti podaných přihlášek. 
Zúčastněné startupy představi- 
ly kreativní nápady na témata 
jako ochrana klimatu, mobilita 
a umělá inteligence. 
„Ocenění je dobrou možností 

jímavé možnosti nahlédnutí 
do nových oblastí. Proto jsem 
se ráda zúčastnila jako členka  
poroty,“ dodává Christina 
Thurner.

pro startupy, jak přijít do kon-
taktu s firmami a potenciálními 
zákazníky a prezentovat své 
inovace odborníkům,“ zdů- 
razňuje Christina Thurner. Z 30 
soutěžících se 17. září prosa-
dil startup „NÜWIEL“. Nápad 
používat elektrický přívěsný  
vozík jízdního kola pro logis-
tiku poslední míle vyčníval na  
konci mezi osmi prezentovaný-
mi řešeními finalistů.
Christinu Thurner zaujala ze-
jména šíře hardwaru a platfo-
rem a také četné nápady, jak 
podpořit procesy a produkty.
„Na kongresu budoucnosti je 
digitalizace představena oprav-
du ze všech směrů a nabízí 
mi jako osobě odpovědné za  
inovace ve firmě LOXXESS za-

took place at the Digital Hub 
Logistics in Dortmund and 
promotes innovations in areas 
such as production, mobility 
and trade. This year's compe-
tition was characterized by a 
wide variety of applications. 
Out of 30 competitors, the 
"NÜWIEL" start-up prevailed 
on 17 September. The idea 
of using electrically powered  
bicycle trailers for last mile 
logistics was one of the eight 
business model pitches that 
the finalists came up with. 
Christina Thurner was partic-
ularly impressed by the wide 
range of hardware and plat-
forms as well as numerous 
ideas to support logistics pro-
cesses and products.

At this year's “Future Logistics 
Congress“, organized by Fraun-
hofer IML, Christina Thurner,  
member of the LOXXESS man-
agement board, was also a 
member of the jury for the  
Digital Logistics Award 2019.
The “Logistics Future Congress 
- 37th Dortmunder Gespräche“ 

Jury evaluates 
innovations

POROTA OCEŇUJE INOVACE
1
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Přednáška Christiny Thurner 
„Odvaha nebo šílenství – od-
vážná rozhodnutí v rodinných 
firmách“ odstartovala sekven-
ci. Představila přitom dvě od- 
vážná podnikatelská rozhodnutí  
firmy LOXXESS. Jednak projekt 
„SMILE“, v němž společnost  
LOXXESS zavedla nové a v 
podstatě nevyzkoušené řešení 
pro integraci člověka, stroje a 
umělé inteligence v logistické 
oblasti. Implementace projektu  
„SMILE“ byla absolutně riskant- 
ní, protože tento inovativní 
projekt byl pro celý logistický 
svět naprostou novinkou (viz 
samostatná zpráva).
Druhý příklad se vztahoval na 
koupi a úspěšný obrat firmy  
trans-o-flex rodinami Amberger- 
ových a Schoellerových. An-
gažovanost vyžadovala ochotu  
nést finanční riziko a skrýva- 
la při případném nezdaru ne-
bezpečí enormního poško- 
zení pověsti. Díky „zdravému  
zeštíhlení“ – byl vyřazen obrat  
ve výši cca 95 milionů eur, 
protože nepatřil k základní  
obchodní činnosti – i díky zamě-
ření se na kvalitu a investice do 
digitalizace a infrastruktury se 

podařilo firmu trans-o-flex za-
chránit.
Nakonec to tedy byla odvážná 
rozhodnutí a zdravá dávka se-
bereflexe, které se staly klíčem 
k úspěchu: „Musíme se neustále 
kriticky posuzovat a jednat ak- 
tivně a odvážně, abychom udrže- 
li krok s dobou. Navíc potřebuje- 
me odvahu dělat raději špatné 
rozhodnutí než vůbec žádné. 
To, co nás skutečně odlišuje,  
je důvěra mezi rodinou a za- 
městnanci – to usnadňuje tato  
dalekosáhlá rozhodnutí,“ vysvět- 
lila Christina Thurner.
Další přednášky prezentovali: 
Thomas Wahl, jednatel a kon-
cernový vedoucí úseku logistiky 
společnosti Adolf Würth GmbH 
& Co. KG, který objasnil rozdíly 
mezi koncerny a rodinnými 
firmami;
Marco Gebhardt, jednatel spo-
lečnosti Fördertechnik GmbH, 
se zaměřením na digitální trans-
formaci v rodinné firmě; 
a Kerstin Wendt-Heinrich, jedna- 
telka společnosti TOP Mehrwert- 
Logistik, s fundovaným vylíčením  
emocionální a organizační stránky,  
když se firmy rozhodnou jít  
novými cestami

and tested solution for the in-
tegration of man, machine and 
AI in logistics. The implemen-
tation of "SMILE" was quite 
risky, as the innovative project 
represented new territory for 
the entire logistics world (see 
separate report).
The second example referred 
to the purchase and successful 
turnaround of trans-o-flex by 
the Amberger and Schoeller 
families. The commitment re-
quired the willingness to take 
financial risks and, in the event 
of a possible failure, the risk of 
an enormous damage of the 
company's image. The focus 
on quality and investments in 
digitisation and infrastructure 
saved trans-o-flex by "down-
sizing" - around 95 million 
sales were taken out because 
they did not fit in with the core 
business. 

On 23 October 2019, Christina  
Thurner, member of the LOXXESS  
management board, moderat-
ed a lecture series at the Ger-
man Logistics Congress (DLK), 
followed by a round of talks 
according to the motto "Family 
businesses make brave!”
Christina Thurner's lecture on 
"Venture or madness - coura-
geous decisions in family busi-
nesses" marked the start of 
the series. She dealt with two 
courageous entrepreneurial 
decisions at LOXXESS. 
The first was the "SMILE" proj-
ect, whereby LOXXESS intro-
duced a new and hardly tried 

Family-run 
companies are 
brave!

RODINNÉ FIRMY JSOU 
ODVÁŽNÉ!
Christina Thurner, členka vedení společnosti 
LOXXESS, moderovala 23. října 2019 na 
Německém logistickém kongresu (DLK) sérii 
přednášek a následnou diskuzi na téma 
„Rodinné firmy jsou odvážné!“.
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VÁNOČNÍ DAR PRO  
IRMENGARD-HOF

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA FIRMY LOXXESS DR. CLAUS-PETER  
AMBERGER (vpravo) předal v říjnu 2019 vánoční dar ve výši 
10 000 eur Gerhardu Foitzikovi ze sociálního marketingu 
Irmengard-Hof Nadace Björna Schulze. Tato nadace pod-
poruje velmi vážně a nevyléčitelně nemocné děti, mladist-
vé a jejich rodinné příslušníky. 

LETNÍ SLAVNOST V BORU

DNE 29. ČERVNA uspořádala společnost LOXXESS v závo-
dě v Boru společně se zaměstnanci a jejich rodinami Letní  
slavnost 2019. Cca 420 návštěvníků se mohlo radovat na- 
příklad z bohaté nabídky občerstvení, živé hudby a progra-
mu pro děti.

SPOLEČNOST LOXXESS POUŽÍVÁ 
NOVÝ SOFTWARE PRO MANAGEMENT 
CESTOVÁNÍ
Od září používá firma LOXXESS 
rezervační portál Atlatos Profi 
Traveller včetně aplikace Atlatos  
Expense Engine. Tato novinka  
nahrazuje manuální a cent-
rální oddělení cestování firmy  
LOXXESS. Software posky- 
tuje flexibilní a transparentní  
management cestování a aplika- 
ci pro mobilní použití.
Dosud cesty zaměstnanců re-
zervovalo centrální oddělení 
cestování firmy LOXXESS. Vy-
účtování cestovních nákladů vy-
tvářeli zaměstnanci prostřednic- 
tvím tištěného formuláře pro 
vyúčtování cestovních nákladů. 
To znamenalo především roz-

sonálním oddělení a finanční 
účtárně.

sáhlou výměnu 
dokumentů, do-
pisů a dat. Díky 
elektronické- 
mu řešení od 
firmy Atlatos 
může nyní kaž-
dý zaměstnanec 
provést svoji re- 
zervaci sám a  
vytvořit z ní vyúčtování  
cestovních nákladů.
Odpadají tak jakékoli náklady  
na tisknutí a poštovní pře- 
pravu, protože je celý proces or- 
ganizován v toku práce a s veš-
kerými potřebnými objednáv- 
kami nakonec skončí v per-

Since September 2019, LOXXESS  
has been using the Atlatos 
Profi Traveller booking portal, 
including the Atlatos Expense 
Engine. The software offers 
flexible and transparent travel 
management.
With Atlatos every employee 
can now make their own travel 
bookings. The entire process is 
structured in one workflow and 
ultimately ends with all neces-
sary bookings in the responsible 
departments.

LOXXESS uses new 
travel management 
software

EN

1

1

Screenshot nového 
rezervačního portálu Atlatos 
Profi Traveller
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Děkujeme našim dlouholetým zaměstnancům 
za jejich věrnost a angažovanost.

Srdečně gratulujeme!

Uwe Walter, LOXXESS Berlin

Anna Hlaváčová, LOXXESS Bor
Lucie Petruňová, LOXXESS Bor
Lenka Vojtová, LOXXESS Bor
Marcela Pigulová, LOXXESS Bor
Mariana Jílková, LOXXESS Bor
Miroslava Schneck-Steinová, LOXXESS Bor 
Peter Varga, LOXXESS Bor

Sascha Ruzek, LOXXESS Bor
Vladimír Kosík, LOXXESS Bor
Zdeněk Štefl, LOXXESS Bor

Petra Auerbacher, LOXXESS Ebermannsdorf

Eduard Chrispens, LOXXESS Haiming

Waldemar Scheller, LOXXESS Kitzingen

Jens Behring, LOXXESS Henstedt-Ulzburg 

Angelika Lösch, LOXXESS Neuburg
Anita Lautner, LOXXESS Neuburg
Erika Fritsch-Szegedi, LOXXESS Neuburg
Heike Marchon, LOXXESS Neuburg
Manuela Huber, LOXXESS Neuburg
Renate Urban, LOXXESS Neuburg

Sabry Hilal, LOXXESS Neuburg
Simon Corbin, LOXXESS Neuburg
Thomas Müller, LOXXESS Neuburg
Viktoria Schüchl, LOXXESS Neuburg

Bettina Hammerer, LOXXESS IT Services 
Neuburg

10 LET

20 LET



POUKÁZKA Vyhrajte online poukázku  
od společnosti Alois 
Dallmayr ve výši 
250 eur.  

Výherce vydání 08

RALF KASSEL
LOXXESS Neuburg GmbH & Co. KG

Srdečně gratulujeme!

Svou odpověď zašlete prosím do 
30. dubna 2020 e-mailem na adresu: 

Please send your answer until 
April, 30, 2020 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.

Které řešení získalo 1. místo v soutěži Logistics Game 
Changer? Powererd by LOXXESS Award®?

Which solution won the 1st place at the Logistics 
Game Changer. Powererd by LOXXESS Award®?


