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По време на криза – страх
или креативност
Грег Брейдън:
«След тази криза няма да е възможно
да живеем живота, както досега.
Един нов свят се издига от дълбините
на кризата и в момента ние пишем
неговия сценарий.»

В момента, когато пиша тази редакционна статия, светът е изправен
лице в лице с пандемията от коронавирус. Всекидневно всички четем множество информации и гледаме видеа, свързани с COVID-19 – от това колко
хора с положителни проби са отчетени днес до анализи и предвиждания какво ще се случи с икономиката.
И затова ми се иска в тези няколко реда да отсея важното и глобалното.
Поне според мен. Да, ситуацията не е лесна, напротив болезнена е. Но по
време на криза имаме две опции. Първата е да се пуснем по посока на страха,
хаоса и паниката и да се капсулираме и паникьосаме, че губим почва под краката си, че губим сигурност, позиции и финанси. Това обаче само още повече
ще затвори притока на всичко към нас и ще ни държи в позицията да търсим
решения единствено в познатите ни вече методи и модели, които очевидно
не работят както здравословно, така и за бизнеса.
Вторият подход е да се отворим за креативност и търсене на нови смели решения. Да, всяка криза е неприятна, но ако погледнам малко по-широката картина, ще си дадем сметка, че всъщност точно по този начин върви еволюцията. Винаги преди да дойде нещо ново, има криза, защото старото никога не иска да си отиде доброволно, защото малцина са онези, които искат да излязат от зоната на комфорт на добре познатото, с което
сме свикнали.
И истината е, че всеки от нас – като човек и като бизнес, има свободата на избора в коя посока да тръгне – да се пусне по вълната на страха или
да се отвори за нещо ново и креативно, нещо, което досега не сме го знаели,
но което е част от еволюцията и развитието на всеки един от нас.
Нека сме наясно – нашият свят няма да е същият, след като тази криза
отмине. А тя ще отмине, защото промяната е единственото сигурно нещо
на този свят. Още в първата седмица, докато пандемията от коронавируса обхващаше все повече и повече държави, в едно свое онлайн интервю
Грег Брейдън – учен и философ, лектор и мотиватор, когото много уважавам, каза: „След тази криза няма да е възможно да живеем живота, както досега. Един нов свят се издига от дълбините на кризата и в момента ние пишем неговия сценарий.“ Така че мисля, че е важно всеки от нас да си отговори на въпроса: Какъв е моят избор днес, какъв сценарий искам да напиша за
общото ни бъдеще?
Останете здрави и креативни!
Снежина БАДЖЕВА
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Извънредна ситуация – извънредни решения
В битката с коронавируса на предната линия застанаха и хората от транспортно-логистичния
бранш. Проведохме десетки разговори с мениджъри, които се борят снабдителните линии за техника, храни, лекарства и други жизненоважни стоки да не прекъсват.
И ако в началото най-важно беше транспортните компании да получат „зелени коридори“, после
се обсъждаха загуби, правеха се анализи и се вземаха мерки за стабилизиране на бизнеса. В края на
март актуалната тема вече беше как да се намалят тежките икономически ефекти от световната криза.
„В тази ситуация трябват силно лидерство и
разум в глобален мащаб, който да облекчи положението на изправените пред фалит авиолинии
и корабни компании.“
Николай Божилов, изпълнителен директор на
Юнимастърс Лоджистикс

Нов изпълнителен директор
на НСБС

Together in motion

●ТРАНСПОРТ
●ЛОГИСТИКА
●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD
1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4
Tel.: +359/2/996 22 13
e-mail: office@lagermax.bg
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„Сега е моментът да се вземат мерки за стабилност на бизнеса – на транспортния, но не само.
Много е важно в този момент да се работи в посока гарантиране на работните места на хората
и да се избегне драматична рецесия.“
Веселин Стоянов, управител на Транспрес
„В условията на извънредна ситуация са необходими извънредни логистични похвати. Взаимодействието е важен фактор за успеха – всеки е
готов и помага на всеки. Имаме екипи, които са
затрупани от работа, и други, при които операциите са намалели. Колегите ни сами насочват
ресурси там, където са необходими, и към момента все още се справяме с този режим на работа.“
Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед
Продължаваме да публикуваме позициите
на мениджърите от бранша на сайтовете
www.logistika.bg и www.kamioni.bg, където всеки
ден има актуални новини, анализи и прогнози.

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ

Момчил Антов
е новият директор на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС ). Той
има дългогодишен практически
опит в областта на митническото представителство и е председател на Управителния съвет
на Националната организация на митническите
агенти (НОМА). Г-н Антов е създател на специализирания информационен митнически портал
Info.Mitnica.com, съдържащ актуални новини и информация за приложимото в Република България
и Европейския съюз митническо и акцизно законодателство. Автор е с над 30 научни публикации в
страната и чужбина в сферата на митническия и
финансовия контрол.

НАКРАТКО

Логистиката – важно звено
към Националния кризисен щаб

COVID-19 променя веригите
на доставки

Едно от най-важните звена към Националния оперативен щаб – логистичното, координира и разпределя доставките на защитни средства за болници, гранични пунктове и за всички,
които са на предната линия в борбата с коронавируса. Логистичното звено бе оглавено от главен комисар Николай
Николов. Доставки се извършват от Турция, Индия, Москва, Виетнам, Катар и други страни. По
думите на главен комисар Николов забавянето
на транспорта заради затворените граници ще
бъде компенсирано с включването на още фирми
от българската индустрия в производството на
всичко необходимо за овладяването на кризата.

Tърговското напрежение, търсенето на по-справедлива международна данъчна система и климатичните
проблеми, а сега и пандемията от вируса принуждават фирмите да се адаптират. „Това, което наблюдавахме през последното десетилетие, е ефективно
управление на запасите в реално време и интегрирани вериги на доставки. След тази епидемия вероятно
фирмите ще преразгледат управлението на запасите,
организацията на производството, как им въздейства
данъчното облагане, къде следва да се установят, за
да сведат до минимум риска от климатичните условия“, коментира Лорънс Буун, главен икономист в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Светът ще има нужда от години, за да
се възстанови от пандемията на коронавируса. Хосе
Анхел Гурия, генерален секретар на ОИСР, коментира
пред Би Би Си, че дори да не се стигне до световна рецесия, няма да има растеж или ще е отрицателен растежът в много от икономиките по света.

7

Учредиха нова организация
за морска навигация

Българска делегация участва в учредяването на
Международната организация на морските средства за навигационно осигуряване (International
Organization of Maritime Aids to Navigation). Международната дипломатическа конференция, която
се проведе в Куала Лумпур (Малайзия), утвърди
текста на Конвенцията за учредяване на организацията (Конвенцията от Куала Лумпур). Новата
организация наследява Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства
за навигация (IALA), създадена през 1957 г. като неправителствена организация във Франция. Години наред IALA е основна движеща сила в областта
на установяване на международните технически
стандарти за безопасност на корабоплаването.
Драстичното разрастване на мащабите на морския транспорт налага Асоциацията да се обособи
в междуправителствена организация.
ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ
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Авиокомпании използват
пътническите самолети като товарни

2021 – Европейска година
на жп транспорта

Korean Air заяви, че ще започне да използва пътнически самолети за превоз на товари по отменени за пътници маршрути. Така
компанията се надява да помогне за преодоляване на кризата, тъй като това ще намали разходите и ще подпомогне търговията.
„Тъй като ситуацията с Covid-19 става все потежка, за нас е важно да работим по нова перспектива, твърди Уолтър Чо от корейската компания. – Ако използваме товарното отделение
на пътнически самолет, не само можем да отговорим на променящото се търсене на товарен
транспорт чрез диверсификация на нашите карго маршрути, но можем да намалим и таксите за
паркиране на самолети.“
Австралийският флаг-превозвач Qantas също е
готов да използва вътрешни пътнически самолети за карго полети, заменяйки загубения капацитет от редовните пътнически услуги.
От превозвача съобщиха, че ще намалят международните и вътрешните полети съответно с около 90% и 60%, до края на май, заради бързия спад в търсенето на пътувания. За
целта ще бъдат заземени около 150 самолета.
Според Ричард Ингварсон, глобален ръководител
на въздушния транспорт в Scan Global Logistics, повечето авиокомпании в Европа, САЩ и Близкия изток планират да въведат подобни товарни превози, използващи наземни пътнически самолети.

Европейската комисия предложи 2021 г. да бъде
обявена за Европейска година на железопътния
транспорт, за да се подпомогне постигането на
целите на Европейския зелен пакт в областта
на транспорта. Европейската година на железопътния транспорт ще спомогне за ускоряване
модернизирането на железниците, което е необходимо, за да бъдат привлечени повече ползватели. През 2021 г. ще се организира поредица
от прояви, кампании и инициативи, които да насърчат железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид транспорт. Акцентът ще бъде поставен върху оставащите
предизвикателства по пътя към създаването на
истинско единно европейско железопътно пространство без граници.

Български чатбот се включва
в битката с коронавируса
Българската технологична компания Абилитикс
създаде чатбот, който дава информация, свързана с превенцията и симптоматиката на коронавируса. Чатбот платформата е разработена
още когато пикът на заболяването е в Китай.
От компанията твърдят, че в момента разполагат с добре подготвен изкуствен интелект,
който бързо дава отговори на най-важните въпроси, свързани с превенцията спрямо вируса,
симптоматиката му, дали домашните ви любимци могат да пренесат заразата и много други. Чатботът Skilly е събрал най-коректната информация по темата от Световната здравна
организация и българското здравно министерство. Чрез въпроси и отговори платформата
дава възможност да се провери дали състоянието ви отговаря на симптомите на COVID-19.
Продуктът е създаден на английски и на български език. Разговор със Skilly може да се започне на
адреса skillythebot.com.
8
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Rhenus разширява присъствието си
в Нова Зеландия и Маями
Rhenus Group е сключила споразумение за закупуването на 100% от акциите на Malcolm Total
Logistics Group. Компанията е базирана в Окланд
(Нова Зеландия). Разполага с четири търговски
представителства там, включително складова база с площ 4200 кв.м, намираща се до Auckland
International Airport.
Логистичната компания разширява присъствието си и в Америка, като отваря склад в Маями.
Новият склад ще служи за регионална централа
на компанията, откъдето ще се обслужват Северна и Южна Америка. Той е разположен на площ
160 000 кв.м. Складът от клас А се намира в близост до международното летище на Маями и на
10 мили от Port of Miami.

Коботи влизат
в склада на
Ceva Logistics
Роботи започнаха да
работят в склада на
Ceva Logistics в Нидерландия. Доставчикът на логистични услуги ги нарича „коботи“, за да подчертае, че роботите си
сътрудничат със служителите в склада. Компанията разглежда внедряването им като следващия голям напредък в роботиката и ключов фактор за бъдещия растеж. Locus Robotics е снабдила базата на компанията с 15 кобота. Използването им значително спестява времето за ходене и вдигане на тежки товари на работниците
в склада.

conference.logistika.bg

ВРЕМЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛОГИСТИКА
И ВИСОКИ СКОРОСТИ
27 октомври 2020 • Sofia Event Center (SEC)
Организатор: БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА
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Решени сме
да надминем
очакванията
на клиентите
Димчо Димчев, управител
на карго-партнер България

Гостувахме на мениджъра на карго-партнер България, за да се запознаем с новия им проект –
директна жп линия в логистичния комплекс близо до софийското летище. В разговора ни с Димчо
Димчев обсъдихме и много други актуални предизвикателства пред логистиката в глобален
и местен мащаб. Специално внимание отделихме и на „трудните“ за логистиката теми –
подборът на кадри, мотивацията на персонала и работата с младите хора.
– Г-н Димчев, през 2020 г. портфолиото на карго-партнер ще се обогати с жп терминал в логистичния център. Каква добавена стойност за Вашите
клиенти ще донесе новият сервиз?
– карго-партнер е компания, която се старае да
предоставя съвременни логистични решения. Постоянно развиваме портфолиото си от услуги, за да сме
атрактивни за клиентите. Жп транспортът е в тон с
новата „зелена“ линия в политиката на ЕС и с желанието ни да намалим вредното влияние върху природата.
Жп терминалът е част от цялостния проект на нашия логистичен център от самото му построяване. Той
представлява коловоз с дължина 100 м – достатъчно,
да спре влак и да могат директно да се обработват
вагоните. Инвестицията в него е близо 40 000 лв. Сумата не е толкова важна, колкото усилията на всички
мои колеги да изградим и стартираме този сервиз по
10
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план. Имахме пълната подкрепа и на българските железници, както и на нашите подизпълнители.
Транспортът с влак е отлична алтернатива за превози в Европа. Той осигурява фиксирани доставки
и оптимизиран разход спрямо шосейния транспорт.
Транзитното време може да е по-дълго, но и се спестяват претоварвания, жп транпортът е изгоден дори
и за по-къси разстояния
Фокусът на този сервиз е върху тежки стоки с пониска стойност, за които превозът с камиони не е ефективен поради ограничената товароносимост. С времето
жп транспортът ще става все по-атрактивен и за високостойностни товари – не само заради екоизискванията, но и поради нарастващите пътни такси. Пилотният
превоз ще извършим през април. Вече имаме клиент, а
превозвач ще е БДЖ Товарни превози. Ако всичко върви по план, от май тази година клиентите ни ще могат
да се възползват от новата ни услуга.

МЕНИДЖМЪНТ 11

«Удовлетворението на клиента при онлайн търговията
зависи най-вече от логистиката.»
– С какви технологични решения повишавате
ефикасността в управлението на складовите дейности?
– Стремим се да бъдем информационен логистичен доставчик и да сме крачка напред в тази област.
Постоянно развиваме и внедряваме нови версии на
системите ни за складово управление и СПОТ системата за следене на пратките и комуникация с клиентите. Благодарение на тях намаляваме периода за
обучение на новите служители, редуцираме грешките
и оптимизираме работата на своите сътрудници. Същевременно клиентите получават модерен уеб базиран интерфейс, на какъвто са свикнали в сайтовете за
онлайн пазаруване. Те получават пълна информация за
заявките и пратките си и имат възможност за директна комуникация с нас.
– Развихте ли нови услуги, за да отговорите на
нарастващата електронна търговия?
– Електронната търговия оказва осезаемо влияние
върху логистиката и расте изключително динамично
с повече от 15% на годишна база. Ние обслужваме електронния магазин на водеща верига за спортни стоки вече 2 години. За този период развихме сервиза и неколкократно увеличихме обработваните обеми. Изключително горди сме с работата си в зоната за
комисиониране на малогабаритни стоки, където обслужваме онлайн търговията. В процес на изграждане сме на още една подобна зона с общ капацитет
30 000 локации. Тя ще е оптимизирана именно за обслужване на модния бранш.
Онлайн търговията изисква различно логистично
решение от традиционната търговия. Комуникацията
между хора е заместена от контакти на хора със софтуерни платформи. Удовлетворението на клиента тук

зависи най-вече от логистиката – точната стока да е
доставена навреме, добре опакована, като същевременно клиентът е информиран за всяка стъпка от процеса.
– Когато сп. ЛОГИСТИКА събра най-добрите
бизнес модели в бранша, Вашият екип сподели мотото „Приемаме го лично“. Какво се крие зад тази
максима?
– Това е мотото на карго-партнер повече от 36 години. Всички служители приемаме тази ценност и се
стремим към нея. Когато вършим лично работата си,
успяваме да вложим най-доброто от себе си в нея, а
резултатът е ясно видим за клиента. В световен мащаб
карго-партнер има бази в 40 държави и позиции на
4 континента. Фирмата се характеризира като средноголяма, без да има тромавата структура на огромните корпорации. Ние сме по-гъвкави, което позволява на нашите служители да обръщат повече внимание на индивидуалния клиент. Например получаваме
запитване за доставка от Сингапур, веднага се свързваме с местния представител на карго-партнер, когото познаваме лично, и обсъждаме логистичната задача. Той от своя страна е по-информиран и мотивиран
в комуникацията си с изпращача. Така фактът, че работим в широк международен мащаб, запазвайки директни връзки между локациите, е от изключителна
полза за нас и клиентите ни. В състояние сме навсякъде да покажем на партньорите си лично отношение и
специално решение.
От друга страна „лично“ за мениджърите на карго-партнер означава да сме близко до служителите на
фирмата, да приемаме всяка обратна връзка от тях и
да се стремим да затвърдим компанията и логистичния център като атрактивно работно място.

«Когато приемаме лично работата си, успяваме да вложим
най-доброто от себе си в нея, а резултатът е ясно видим за клиента.»
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«На фокус сме поставили и развитието
на жп решения като алтернатива на шосейния транспорт.»
– Трудно ли се изгражда лично отношение към
всеки от клиентите, които стават все по-взискателни?
– Клиентските очаквания наистина нарастват и ние
се стремим да ги надминем. В това съревнование
всеки желае да изпъкне сред конкурентите. Старателно анализираме анкетата за клиентска удовлетвореност, която провеждаме ежегодно. Държим на много
добрата комуникация с клиентите за всяка тяхна пратка и се стремим да запазим личния контакт с тях въпреки внедрените технологии за офериране и заявяване. Уверени сме, че това е най-добрата стратегия.
– Какъв е българският принос в натрупаните добри практики на компания с офиси в 40 държави?
– Всяка от страните в групата има свой принос за
развитието на карго-партнер. Българите можем да се
похвалим с упорство и работа в изключително конкурентна среда. Пазарът на логистични услуги у нас е
много ценово ориентиран и ние ежедневно оферираме много ад-хок запитвания.
Ако говорим за сервизи, ние сме пионери в услугата 24/7 за спешни пратки, която е развита на изключително високо ниво. Това е специализирана услуга, предназначена за клиенти, които спешно или изненадващо се нуждаят от бърз транспорт. По всяко време те могат да се свържат с нашия дежурен екип по
телефон или мейл и ние ще организираме бърз превоз с един вид транспорт или с комбинация от модалности според желаната от тях дестинация. Например
за Великобритания подходяща е комбинацията от камион и самолет.
Друга специфична услуга, която предлагаме в България, е превозът на живи животни. Става въпрос за
транспортирането на домашни любимци или животни
за зоопарк по въздух. Това е бутикова услуга, но е интересна и имаме клиенти за нея.

на?

– Как се развиват офисите Ви в Пловдив и Вар-

– Фокусирани сме върху логистичния ни център
тук, в София, но не пестим усилия и в развитието на
останалите ни офиси. Те са на ключови локации в страната. Във Варна сме фокусирали екипа си от специалисти в морския транспорт и свързаните с него продажби и митническо представителство. Имайки предвид много доброто развитие на регионите на Пловдив
и Стара Загора, вече никоя логистична фирма не може
да си позволи да отсъства от там, съответно и ние имаме представителен офис и планираме подсилването му.
През януари миналата година открихме офис на
карго-партнер в Македония, който засега е под наше
управление. Той се развива много добре и очакваме скоро да натрупа нужната критична маса, за да се
обособи като самостоятелно дружество. Там имаме и
склад, чрез който облекчаваме митническите формалности за клиентите си.
– България е на кръстопът на логистични възможности. Как карго-партнер използва петте ключови коридора в своето развитие?
– Локацията на България носи много предимства
за развитието на логистичния сектор. Позиционирани сме на пътя между Изтока и Запада и на сухопътната връзка между Средиземноморието и големи части от Централна и Източна Европа. Морските пристанища във Варна и Бургас и речните по Дунав дават
разнообразни възможности за интермодален транспорт, а членството ни в ЕС позволява бързо и безпроблемно транспортиране и съхранение на товари. Точно тази ключова позиция на кръстопът бе причината
централата ни да изгради логистичния център тук преди 2 години. Ние претоварваме, консолидираме и обработваме пратки от цял свят и избираме най-добрите маршрути за доставката им.

«Служителите трябва да виждат каква е следващата стъпка,
следващата цел пред компанията и мениджърите
да им осигуряват тази информация всеки ден.»
– Понякога числата говорят по-силно от думите.
Назовете някои данни, които дават характеристика
на компанията в глобален мащаб?
– Числата наистина са най-безпристрастен показател. Фирмата е изключително стабилна и ключовите данни като брой пратки, оборот и печалба нарастват с всяка изминала година. За 2019 г.
на глобално ниво карго-партнер е превозила общо 1 032 232 пратки. Те са били обработени
в наши логистични центрове с площ 230 000 кв.м.
Стратегията ни е да развием логистиката като основен
стълб от нашето портфолио. През 2018 г. открихме логистични центрове с обща площ 60 000 кв.м в Словакия, Чехия и Австрия. Близо 3100 служители работят в
нашите 130 офиса в 40 държави.
12
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– Според Вас какви са основните предизвикателства пред съвременната логистика?
– Според мен едно от големите предизвикателства е екологията. Пратките продължават да стават
все по-дребни и краят на тази тенденция не се вижда. Ефективността при раздробяване на стоковите
потоци на малки пратки по подразбиране е по-лоша,
отколкото при консолидирането им в големи партиди. Засега растежът в броя на малките пратки се
случва в голяма степен експанзивно, задвижвано основно от е-търговията, което води до повече замърсяване на околната среда. Трябва да се търси начин
това развитие да се осъществява екологично устойчиво и в него голяма роля очакваме да изиграят ИТ
системите, които действат все по-интелигентно и ин-

МЕНИДЖМЪНТ 13

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Димчо Димчев е следвал Управление на веригата на
доставките и Финанси във Виенския университет. Стартира кариерата си като стажант в австрийски спедиции.
Продължава развитието си в отдел Логистичен инженеринг във Франс Маас, Холандия.
През 2005 г. се завръща в България и изпълнява различни функции във Вектра ООД (джойнтвенчър с Франс Маас
и впоследствие с ДСВ). От 2012 г. е ръководител направление логистични решения в Гебрюдер Вайс. През януари
2020 г. поема управлението на карго-партнер в България.
В тази ситуация оптимизираме ресурсите според
оперативните нужди, намаляваме персонала, работещ
в офисите, като по този начин ограничаваме и риска
от разпространяване на вируса. Даваме възможност на
служителите да работят от вкъщи. Така хората имат възможност да са у дома при близките си и да се радват
на повече спокойствие. В сградите на фирмата контролираме и ограничаваме входните точки, които са присъщи за работния процес на фирмата. Наши и външни служители, чиито задължения са свързани с пътуване, са с ограничен достъп до офисите. Определили
сме предавателни точки за документи и пратки, въвеждайки строг контрол за тяхната обработка – например
всички документи се приемат само от определен служител, който е обучен как да ги дезинфекцира, преди
да ги предаде за вътрешна циркулация.
В такъв момент трябва да действаме единно като
общество и отговорността трябва да се носи както от
отделния човек, така и от всяка организация. Надяваме се и вярваме, че правителството ще вземе найадекватните мерки не само за овладяване на епидемията, но и за подпомагане на възстановяването от
икономическите щети.

тегрирано. Не е немислим вече сценарият, при който отделни фирми ползват обща софтуерна платформа и съвместно оптимизират капацитетите си, като
същевременно получават гаранция за неутралност от
тази платформа.
Друго интересно предизвикателство е политическото. Дали ще се запази свободното движение на стоки, на което се крепи цялата ни икономическа система? Предстои да видим.
– Как пандемията от COVID-19 ще се отрази на
логистиката в България? Какви мерки взема Вашата
компания за преодоляване на щетите?
– Както става ясно, включително от медиите и от
изказвания на правителството, логистиката и търговията са на първа линия сред секторите, пострадали от
глобалната епидемия на COVID-19. Спрени са полети
и са затруднени стандартните сухопътни маршрути в
Европа, което има опустошителен ефект върху транспортите и следователно върху веригата на доставките. Притесненията на гражданите и на икономическите субекти в България допълнително свиват търсенето
на логистични услуги.

– 2020 година ще бъде и годината на силните
екипи. Как развивате и мотивирате екипите, с които работите?
– Екипът е най-ценният ни ресурс, който не може
да бъде изместен дори от най-скъпите и модерни технологии. В карго-партнер подкрепяме служителите си
и тяхното вътрешно кариерно развитие. Всеки мениджър на отдел се стреми да запази и засили екипа си.
През последната година заложихме и на извънработни
активности, които определено ни сплотяват.
Отрано осъзнахме, че възнаграждението вече не
е силен мотивационен фактор. Месечната заплата е
база хората да започнат дадена работа и да идват до
офиса всеки ден, но не е достатъчна, за да са мотивирани да търсят най-добрите резултати в ежедневната си дейност. Младите хора искат да се развиват, да
правят нещо, което им е интересно. Мотивацията им
идва от научаването на нови неща и от предизвикателството да ги прилагат в различни ситуации. Желанието е в центъра на успеха и затова на всеки служител трябва да му се помогне да си намери подходящата роля в работата. Отделяме специално внимание
на фирмените обучения и смятаме, че те допринасят
за това човек да разбере какво може и какво иска.
Хората трябва да чувстват, че работата им дава възможност да се развиват, дава им знания, предизвиква
ги и реализира най-доброто от тях.
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«Екологично устойчивото развитие е
едно от големите предизвикателства
пред логистиката.»
постигнем заедно решения по даден въпрос. Не казвам компромисен – невинаги ролята на ръководителя
е да постигне компромис. Когато има широко споделяне на информацията и подлагане на дискусия, тогава се появяват отличните решения. Така имам „лукса“
да си избера най-доброто решение.
– Основното Ви мениджърско правило?
– Да се отнасям към хората с уважение. Ръководителят трябва да черпи нови идеи от екипа, за да
не ограничава развитието на компанията от собствения му потенциал. Трябва да има въображение, да си
представи ефекта от идеите и да прояви настойчивост
по пътя към успеха.

– Какви специалисти намирате по-трудно – по
продажбите или за складовите дейности?
– Готови специалисти като цяло се намират трудно, всички се сблъскват с този проблем. От една страна, в нашия бранш се конкурираме за персонал със
същите сектори в държавите от Западна Европа, а от
друга, в България се състезаваме с браншове от „новата икономика“, като софтуерната индустрия или аутсорсинга на административни услуги. Засега успяваме да намерим точните хора, които да развиваме и
обучаваме вътрешно и да ги направим специалисти.
Успоредно с навлизането на най-младото поколение
на пазара на труда и логистичните процеси се развиват динамично. Днес логистиката е все повече насочена към ИТ технологиите, а това съвпада с ориентацията на младите, които са склонни да им се доверят и
да използват максимално потенциалните ползи от тях.
– Какво за Вас е най-важно в съвременния мениджмънт?
– За мен, за да е добър ръководителят, трябва да е
близо до екипа си и да разбира нуждите му. Не пазя
ненужно информацията за себе си. Споделянето є е
изключително мотивиращо за младите хора. Те трябва
да виждат каква е следващата стъпка, каква е следващата цел. Съответно мениджърите трябва да им осигуряват тази информация и то всеки ден. Същевременно мениджърът трябва да е и визионер – компетентен в областта с идеи и визия. Да разбира кога и
колко смело да новаторства и кога да задържи статуквото, без да зацикля на едно място.
– Вие като какъв ръководител се определяте?
– Консултативен – споделям информацията, която
имам. Държа всички да разберат каква е целта и какви са предизвикателствата. Желая да ги изслушам и да
14
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– Какво най-много изисквате от Вашия екип?
– Най-важното е желанието за работа. То се проявява при всеки по различен начин. При един е под
формата на стриктност в изпълнението на задълженията. Друг пък е особено креативен, има нови идеи и
търси нестандартни решения. Така че най-важно е желанието, то е и универсалното качество, което търся и
очаквам да видя в нашите служители.
– Кое мениджърско правило никога не нарушавате?
– Не поставям резултатите и отчетите пред хората.
Те са най-ценният ресурс и не мога да си позволя да
ги разочаровам с неправилни решения, причинени от
неразбиране или прибързване. Държа на личния контакт с всеки служител в карго-партнер.
– Кои са Вашите учители в логистиката и мениджмънта?
– Получих много добро въведение в логистиката при следването си във Виена и при работата в логистични фирми там. В България имах възможността
да разширя познанията си, партнирайки си с колеги,
които са много силни специалисти в областта.
Имах шанса да работя под наставленията на двама изключителни мениджъри, които никога не са пестели споделянето на опита и мъдростта си, за което
съм им крайно признателен.
– Започнахме с 2020 г., нека завършим с въпрос
за следващите 5 години. Какво предвиждат дългосрочните планове на компанията и за какво мечтаете да си говорим през 2025 г.?
– Планирали сме разширение на гамата от складови услуги и внедряване на нови информационни
системи за комуникация и информиране на клиентите. Със сигурност в динамичната среда, в която се намираме, ще има много промени. За едни от тях ще
сме подготвени, а към други ще се адаптираме, защото сме достатъчно гъвкави. Твърдо сме решени и след
2025 г. да запазим личното си отношение.
Васил ВАСИЛЕВ
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Иновациите са усъвършенствани
добри практики
Вали Компютърс доставя над 10 000 продукта – от компютърни компоненти
до дрон с камера
Преди близо 30 години Вали Компютърс стартира като семейна фирма. Днес дружеството е сред
водещите дистрибутори на технологични продукти в България. Разполага с модерен логистичен
хъб край Велико Търново и 7 собствени офиса в страната. В компанията работят 110 души, а
оборотът за изминалата година е 54 млн. лв.

Ф

ирмата е създадена през 1991 г. с екип от
3-ма души и офис от 20 кв.м, използван и
за склад. Това е периодът на навлизането на
компютрите в счетоводствата на старите и бързо появяващите се нови фирми, когато търсенето надвишава предлагането.
Още един любопитен детайл – „автопаркът“ се
състоял от един 16-годишен автомобил.
Стъпка по стъпка фирмата започва да се разширява през годините. Собствениците наемат още офиси в
страната и складови бази край Велико Търново. Закупуват коли за работа и установяват партньорства с големи търговски вериги и гиганти в електронната търговия.
„Иновациите не са нищо повече от усъвършенства-

не на приложени добри практики. Например с промените, които направихме през годините в организацията
на складовите процеси, се стремяхме процедурите по
приемане и предаване на стоката да бъдат опростявани
и да улесняват служителите ни. Но в същото време като
главна цел пред нас винаги стоеше задачата всяка година да се намалява процентът на артикулите, които клиентите търсят, а при нас липсват“, разказва Росен Хинов,
един от собствениците и управител на дружеството. И
не пропуска да подчертае ролята на логистиката в търговията: „Дипломната ми работа в университета беше
„Концепция за изграждане на логистична система във
Вали Компютърс“. Мисля, че успях да развия тази концепция в изграждането на складовата ни база.“

Общата площ, на която са разположени складовата база и
административната сграда, е 10 000 кв.м

В зависимост от продуктите се използват различни методи
за прогнозиране на количествата, които се поръчват
и поддържат на склад
16
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Стратегическа локация
През 2007 г. собствениците на фирмата закупуват
земя в село Шереметя, на 4 км от Велико Търново, с
цел да бъде изграден логистичен и търговски център.
На следващата година базата отваря врати. Преди
да бъде изграден модерният дистрибуционен център,
фирмата използва складове под наем в Горна Оряховица, но увеличаването на обема от работа и поръчки, както и разнообразната гама от продукти налагат
нова организация на доставките.
Мястото, на което е построен хъбът, има стратегически предимства. Намира се в централната част на
България, което го прави удобен за дистрибуторския
бизнес, а цената на земята е била доста по-изгодна от
тази в София. Друг ключов фактор са кадрите – седалището на фирмата е в старопрестолната столица и
по-голямата част от персонала е от региона.
Общата площ, на която са разположени складовата база и административната сграда, е 10 000 кв.м.
Инвестицията в хъба и техническите средства за логистика надхвърля 4,5 млн. лв. Мениджърът не крие,
че изграждането на центъра не е минало без проблеми. Поради големия наклон на парцела, година преди да започне строежът на базата се е извършвала по-

стоянна доставка на пръст за изравняване на терена, а
в края на ската са изградени габиони, които да гарантират сигурността на построеното.
В складовата база има 650 клетки за европалети, разположени на 3 етажа, както и система за подреждане на
стелажни регали на 2 етажа. На всеки етаж стелажите са
подредени в 4 нива. В т.нар. полеви склад се съхраняват
бързооборотни артикули. В него се приготвят и пратките за експедиране. Всички регали и палетни клетки са с
адресация, като след ежегоден обстоен ABC анализ на
оборотността на продуктите се определя тяхното място
за складиране. Базата е оборудвана с 2 нови електрокара, електрическа транспалетна количка и над 20 механични палетни колички. Към момента складовите работници, заети в логистичния център, са 20.
Предстои изграждането на допълнителен склад на
площ от 900 кв.м. В него не се предвиждат монтажи на
метални регали. С течение на годините все повече от
продуктите се внасят в нестандартни и по-големи палети, което затруднява подреждането им в склада. За това
екипът планира да използва допълнителната зона за съхранение на нестандартните палети и за продукти, които
не могат да се разполагат в палетни клетки (например
екрани за прожектори и електронни дъски).
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В складовата база има 650 клетки за европалети, разположени
на 3 етажа, както и система за подреждане на стелажни регали
на 2 етажа
душен път, както и с контейнерни по море. Компанията разполага и със собствен автопарк, който се използва за доставки в страната.

От влакове към куриери

Пъстра гама от продукти
Портфолиото на дружеството включва над 85 марки
високотехнологични продукти с повече от 10 000 артикула – от малката литиева батерия, до дронове. Стоките
се внасят от Азия и Европа. При по-големи количества
импортът се извършва от Китай и Тайван. Все по-голямо предизвикателство за екипа е да предвиди закъсненията при производствения процес и транспортирането на стоките от Азия. По-бързи са доставките от европейските централни складове – основно от Германия и
Нидерландия. От тях основно се организират доставки на бързооборотни артикули с динамично променящи се цени.
За вноса на продуктите се разчита на спедиторски
фирми. Стоките се транспортират по сухопътен и въз-

При започването на дистрибуторския бизнес екипът използвал предимно колетната служба на БДЖ.
„Този начин на транспортиране и централното
място на Велико Търново ни направи желан партньор
за фирмите. Всяка вечер опакованите със стари вестници кашони тръгваха с влакове и на следващата сутрин нямаше точка в страната, където пратката да не
е била на гарата. Например пратка от София за Бургас не пристигаше на следващия ден, докато от Велико Търново до двата града беше готова за получаване всеки ден, в сутрешните часове“, спомня си мениджърът. Близо 10 години по този начин се транспортират продуктите до клиентите. В момента се разчита на куриерски фирми за извършването на дистрибуцията в страната, както и на собствен транспорт –
3 буса и 25 автомобила. Дружеството си партнира с
над 1000 дистрибутори в страната.

Методи за прогнозиране
В зависимост от продуктите се използват различни методи за прогнозиране на количествата, които се
поръчват и поддържат на склад. Има продукти със сезонно търсене, чиито количества могат по-лесно да се
прогнозират на база търсенето им от предишния сезон, като се залагат по-големи или по-малки количества в зависимост от тенденциите на пазара.
„Жизненият цикъл на една графична карта, дънна
платка на компютър или процесор е кратък. В началото стартират на висока пазарна цена, следва постепенно спад и в края на жизнения цикъл, който може
да е от 3 до 12 месеца, цената става по-ниска. В този
случай се тръгва с по-чести поръчки на малки количества, докато въвеждащата цена е все още висока. Когато цените паднат и са стабилни, се вземат предвид
данните от изминалата година за подобен продукт, в
съчетание със събираната информация за прогнозното търсене от клиентите, с по-големи обороти“, обясни Росен Хинов.
За продукти, които се търсят регулярно, като консумативи за принтери, аксесоари, батерии и др., се анализират данни от последните 3, 6 и 12 месеца и екипът взема решение за поръчките на всяка група стоки.
В началото на тази година във фирмата е внедрена българска софтуерна ERP система, която още се адаптира.

Е-търговията
„Към 2015 г. онлайн пазаруването започна трайно да се настанява като модерна и водеща тенденция в търговията. Купувачите започнаха да предявяват все по-големи претенции към качеството на стоките, искат все по-бърза доставка и по-надежден гаранционен сервиз. Според мен онлайн търговията има
18
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Част от екипа на Вали Компютърс
своите положителни страни, но в нея се губи човешкият контакт, личността и на клиента, и на търговеца
са скрити зад две електронни устройства. Напоследък стана популярен дропшипингът, при който имаме
хиляди търговци с онлайн магазини, без реални складове и използващи един голям доставчик с дистрибуционен център. Но дали това ще е актуално дълго
време, можем само да гадаем. Наблюдава се в цялата верига на доставки, че всеки иска предходното или
следващото звено да поеме отговорност при проблем
и това става видимо за крайните клиенти. Затова екипът ни се стреми максимално да задоволи изискванията на клиентите, като работим в синхрон с доставчици, логистични компании и застрахователи“, коментира мениджърът наблюденията си в е-търговията.

Иван Хинов, който ни помагаше безрезервно и остави след себе си 5 книги, едната от които със заглавие
„Време и добро не се купуват“. От него научихме, че
каквото и да правим в този живот, най-важното е да
бъдем доволни от това, което градим и творим.“

Човешкият капитал

• Посочва посоката на движение на машината
• Не заслепява пешеходците
• Ексклузивно разработен от Linde

„Когато става въпрос за кадри, срещаме същите затруднения както останалите фирми, независимо от сектора, в който оперират. Проблемът с миграцията на
младите хора е едната страна на проблема. Другата
са слабостите в образователната система. Техникумите
не успяват да подготвят специалисти за реална работна среда. От друга страна университети по метода „копирай-постави“ изкарват на трудовия пазар интелигентни младежи, но неуверени със знания по специалности, отдалечени от реалния живот“, смята мениджърът.
Говорейки за кадрите в логистиката, управителят
отбелязва, че е отминало времето, в което складовият работник се възприема като хамалин, а шофьорът
– като обикновен превозвач на товари. Днес фирмите, които имат нужда от складови работници, очакват
те да имат добра компютърна грамотност, да познават продуктите, да владеят на добро ниво чужд език,
да притежават добри комуникационни способности.
Във Вали Компютърс над 80% от работещите в склада
са с висше образование, като специално внимание се
отделя на вътрешното обучение, което се извършва от
кадрите с по-голям опит. Моралните и материалните
стимули са важна част от дейността, а екипната работа е ключова за успеха на фирмата.
Пазейки традициите на семейната фирма, Росен
Хинов държи да отбележи, че когато се говори за успешния мениджмънт на фирмата, задължително трябва да се посочат имената на брат му Димитър и съпругата му Снежана. И заключава: „Искам да спомена и името на един голям човек, нашият покоен баща

Гена ЦВЕТАНОВА

Linde truck Spot

Ясно разбираем символ

Мотокар Сервиз ООД • 4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 26
тел.: +359 32 657572

www.motocarservice.com • www.motokari.com
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Готвим се за тежки преговори след Брекзит
Андрей Новаков, евродепутат с много каузи
Той може да бъде представен по много начини. Например като евродепутат, когото хората от
транспортно-логистичния бранш наричат колега. Или като председател на Управителния съвет
на европейската жп асоциация Rail Forum Europe, който казва: „Зелената сделка ще е възможна
само чрез добра реализация на жп транспорта и на интермодалните превози“. Говори с емоция
за участието си в преговорите за формиране на европейския бюджет, бори се срещу двойните
стандарти в ЕС. Той е Андрей Новаков, човекът, който обича да си върши добре работата.

– Г-н Новаков, бурно започна 2020 г. за евродепутатите: Брекзит, многогодишната финансова рамка за 2021 – 2027 г., Зелена сделка, коронавирус...
Кои са Вашите приоритети в тези големи теми?
– Бурна е годината и в разгара на буря, бих казал,
предвид кризата, предизвикана от COVID-19. (Бел. ред.:
Интервюто се проведе в редакцията на сп. Логистика на
6 март.) Днес е наложително не само институциите, но
и държавите – членки на ЕС, да предприемат кризисни мерки в динамична среда. Това неминуемо ще се
отрази на работния процес, а европейските политици
и администрацията търсят механизъм за това как работата ни да не прекъсва, дори да участваме в работни
формати от разстояние. Коронавирусът ще остави отпечатък върху работата ни занапред и вероятно всичко, което обсъждаме днес, ще изглежда различно утре.

гионалното развитие. Така се бориш с обезлюдяването на регионите. Въобще мултиплицира се ефектът
от всяка инвестиция в транспортната инфраструктура.
Ще се боря и за това да запазим фондовете, тъй
като те са незаменима част не само за България, но и
за доста други държави, когато става въпрос за публични инвестиции в не толкова популярни и атрактивни за частните инвеститори сфери. Колкото и модерни да ставаме, колкото и да заделяме пари за нови
приоритети, моята задача ще бъде това да не става за
сметка на вече съществуващи традиционни политики,
като изграждане и ремонтиране на училища и детски
градини, строеж на пътища, на ВиК инфраструктура,
подкрепа на малкия и средния бизнес, така че да се
връщат хората в България. Разбира се, трябва да има
пари и за наука и иновации.

«В Европейския парламент винаги говорим за големи политики,
дори когато спорим за малки детайли.»
Но работата не спира и на фона на тази буря моите три приоритета са: да опазим кохезионната политика, транспорта и външните граници. Това са трите каузи, за които ще направя всичко по силите си, с помощта на колегите, с които работим. В миналото имам
примери, когато всички български евродепутати сме
били обединени и сме работили като екип по транспортни теми, така че има надежда това да се случи и
този път. Моята лична убеденост е, че транспортът и
транспортната инфраструктура са кръвоносната система на ЕС, колкото и клиширано да звучи това. Тази
система подпомага частната инициатива и бизнеса във
всяка държава, държи ни будни и ако има абсолютно
незаменим фактор, който ще направи Европа по-силна и по-богата, то това със сигурност е транспортната
инфраструктура. Има причина почти всяка държава,
която се присъединява към ЕС, да започне бързо да
строи магистрали и да си подобрява пътищата. Оттам
започва почти всичко. Така се канят инвеститори. Така
започват да пътуват повече хора. Така балансираш ре20
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– Брекзит вече е факт, финансите на ЕС са помалко. Какво за България е важно да се постигне
при преговорите?
– Хубаво е, че казвате България, тъй като ми се
иска да поговорим за националната перспектива пред
този проблем. Той изглежда по следния начин към момента. Въпреки намалението от 10%, което има в европейския бюджет след излизането на Великобритания, към момента очакваме парите за България да се
увеличат спрямо това, което имаме в момента. Не да
се запазят или намалеят, както се случи с някои други държави, а да се увеличат. За увеличение на средствата за България говори и ЕК в своето предложение. България е сред държавите, които могат да очакват увеличение на своя бюджет въпреки масовото намаляване на средства в различни сфери. Това се случва, на първо място, защото политиката, която се води
от правителството, е достатъчно далновидна и нашата страна не е източник на лоши изненади, както, за
съжаление, се случва на други места. Към момента
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очакваме парите за България да се увеличат с 8 – 9%
на фона на това, което имаме в момента.
– Когато става дума за разпределянето на пари,
разногласията винаги са големи. Коя всъщност е
най-голямата ябълка на раздора в многогодишната
финансова рамка?
– Едно от многото неща, за които съм благодарен на позицията, на която съм, е, че успях 5 години поред да участвам в преговорите за формиране на европейския бюджет. Това е труден и емоционален ритуал, в който си струва човек да участва. Вълнуващо е, особено на последната права, когато преговаряме по 24 часа, без да се оттегляме.
Накрая от бюджет 165 млрд. за година на ЕС спо-

рим за 200 или за 300 хил. евро, за 5 позиции повече тук или там. Спорът винаги е за големи политики,
макар понякога да говорим за дреболии, но и те
са свързани с голямото. Ще ви дам пример. Когато
в 6 ч. сутринта, за да стиснем ръцете, спорим дали
трябва да има 5 работни места повече във Frontex
(Европейската агенция за гранична и брегова охрана), това не е ябълката на раздора, а оценка доколко е важна охраната на външната граница. Защото
тези 5 работни места означават още 5-има служители на Frontex, добре оборудвани, с високопроходими машини, инфраред камери и други иновативни
решения. Те стоят на границата, докато всички ние
спим по домовете си, и ще бдят, за да не мине някой нелегално.
ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ
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„Един мост, построен между две държави в периферията на ЕС, всъщност помага на целия Съюз,
защото е част от европейския транспортен коридор, по който минават туристи и стоки от много държави.“
Питахте как се делим. Имаше период, когато се
твърдеше, че охраната касае държавите, които са
предимно на външните граници. Обаче се видя, че
сигурността на границата, макар на 2500 км от някоя външна точка на ЕС, засяга вътрешните държави почти толкова, колкото и тези по границите, защото преминалите нелегално се движат и към тях.
Вече имаме разбиране по много от тези въпроси и
трябва да кажа, че виждам как се разсъждава като
важност за целия ЕС, без значение от коя държава идваш.
Едно от последните законодателни изменения,
върху които доста се разделихме и продължаваме
да бъдем разделени по географски принцип, е Пакет „Мобилност“. Там политическите групи вече нямат абсолютно никакво значение. Там има значение
дали идваш от Централна Европа, или от периферията. Това е един от документите, при които има много
категорично разделение, само и единствено по гео22
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графски принцип. Така например в много от случаите Португалия гласуваше заедно с България и Румъния просто защото е в почти същата позиция, но от
другата страна на континента – в периферията.
– Готов ли е ЕС да защити сектор Транспорт и
логистика при преговорите с Великобритания?
– Следя транспортните политики ежедневно. Преди около месец с мен се свърза операторът на тунела
под Ламанша, който е един от най-големите превозвачи на камиони върху вагони под Ламанша – между
Франция и Великобритания.
Той сподели своите тревоги, че ако проверката на
камиони отнема дори по 1 минута повече на камион
заради допълнителни бюрократични и административни ограничения, опашката от камиони ще е 30 км навътре във Франция. Което означава, че техният бизнес модел ще пострада, не дай, Боже, да се стигне до
фалит, тъй като проблемът е много сериозен.
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«Казват ми, че съм субективен, когато твърдя, че българските шофьори са
най-добрите в Европа. Но нашите шофьори наистина са добре подготвени и
дисциплинирани момчета и момичета, които ще продължат да бъдат найдобрите, без значение колко пречки ни поставят.»
– Какво поиска от Вас?
– Да направим така, че транспортът в Европа да
не пострада от Брекзит. Готвим се за тежки преговори,
за да защитим интересите на транспортно-логистичния бранш. Наскоро се запознах с български шофьор
от Бяла Слатина, с когото пътувах във влака до Англия,
и той каза, че с колегите му превозват стоки предимно в тази релация и за тях е много важно да продължат. Оказа се обаче, че на границата с Великобритания ще има само 5 пункта, през които можеш да
вкарваш живи животни, защото само там ще разполагат с техниката, с която ще могат да проверяват такъв тип товари. И още един проблем – стана ясно, че
свидетелството за професионална квалификация няма
да се признава и от двете страни, така че шофьори,
които возят по тази релация, ще трябва да имат две
професионални свидетелства. Поне към момента проблемът изглежда така. Това са все неща, които трябва
да залегнат в преговорите между ЕС и Великобритания, защото не можем да си позволим с лека ръка да
затрием бранш, който работи добре през последните години благодарение на единния пазар. Това, колкото е проблем на ЕС, е два пъти по-голям проблем и
за Великобритания, защото 40% от нейния износ е за
ЕС. Моите немски и френски колеги ми казват, че съм
субективен, когато казвам, че българските шофьори
са най-добрите в Европа и че изглеждат като заплаха,
защото са конкурентоспособни. Но нашите шофьори наистина са добре подготвени и дисциплинирани
момчета и момичета, които ще продължат да бъдат
най-добрите, без значение колко пречки ни поставят.
– Казахте, че когато спорите, трябва да се обосновете колко важно за ЕС е това, което защитавате.
Кои думи тежат най-много, когато защитавате позицията си?
– Най-трудно е да докажеш, че някой от приоритетите, зад които си застанал ти, е важен не защото е
твой или за интересите на твоята държава, а че е от ин-

терес за целия Европейски съюз. И когато често пъти
ме атакуват: ти защитаваш кохезионната политика и
транспортната инфраструктура, защото това е важно за
България, започвам да задавам следните въпроси. Тогава, когато ЕС инвестира във високоскоростни жп линии
в България, няма ли по тях да се движат немски или
френски влакове? Това не означава ли, че част от тези
средства ще се върнат отново в държавите, от които са
дошли? Дунав мост 2 от интерес само за България и Румъния ли е, след като се вижда как по него се движат
полски тирове, пълни с холандска стока, която може да
е произведена в Германия например. И какво се оказва – че един мост, построен между две държави накрая на ЕС, всъщност помага на целия Съюз, защото
е част от европейския транспортен коридор, по който
минават туристи от много държави.
– Европейската комисия предложи 2021 г. да
бъде обявена за Европейска година на железопътния
транспорт, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на транспорта? Каква би била ползата от това внимание?
– Мисля, че Зелената сделка ще е възможна само
чрез добра реализация на жп транспорта и на интермодалните превози. Това е нещо, което към момента, за съжаление, не виждаме. Ако искаме да намалим трафика на камиони, замърсяването, рушенето на пътищата, въглеродните емисии, това става предимно чрез товарни влакове. А към момента това не
е достатъчно атрактивен транспорт за товародателите.
Трудно се правят реформите. И са изключително скъпи заради механиката на процесите. Но аз вярвам, че
инициативите, които започнахме в Европейската жп
асоциация, са с вярна насоченост. Трябва, първо, този
вид транспорт да се направи атрактивен за хората, заети в него. Второ, да се пуснат нискотарифни и нощни влакове, които да предизвикат интерес у пътниците, за да може да са конкурентни на самолетите, на
камионите, на автобусите.
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«Не можем да си позволим с лека ръка
да затрием транспортно-логистичния
бранш, който работи добре през
последните години благодарение на
единния европейски пазар.»
сира инфраструктурата, насърчаване на компании в
Европа да се развиват. Например един от европейските производители на подвижен състав се готви да
придобие един канадски и сделката би увеличила значително влиянието на европейския производител. За
мен е важно това да се случи, защото конкуренцията
от Изтока е огромна. Важно е да имаме европейска
индустрия, която е силна, може да работи в цял свят
и да не изостава в развитието на своите технологии.

Има подобен опит в момента в Германия, който
следя отблизо, защото ми е интересно да видя резултата. Австрия миналия месец пусна нощен влак, който се радва на особен интерес, ЕС инвестира в програмата Интеррейл, която осигурява на всеки 18-годишен младеж възможност да пътува свободно в ЕС.
Това са все важни за бранша инициативи.
Само преди няколко седмици бях на европейските
жп награди, където бях поканен за панелист. Виждам
все повече иновации, обаче не мога да не видя и проблемите. От Сиан, Китай, до Хамбург, Германия, влакът пътува за 10 – 12 дни и после до Испания му трябват още 10. Това не е, защото влакът е започнал да се
движи по-бавно заради машинистите или заради технологията, а само заради бюрокрацията. Исторически
насложени от години политики. Спирки на границата
за проверка на спирачната скорост на всички колела
и така на всяка граница, защото всяка държава си има
свои стандарти и едните власти не признават тестовете
на другите. Сигнализацията не е синхронизирана, квалификацията на машинистите също невинаги се признава и трябва да се сменят екипажите.
– Как ще се решат проблемите?
– Бях на посещение в Агенцията за железопътен
транспорт на Европейския съюз и говорих с изпълнителния директор Йозеф Допелбауер. Има доста инициативи в тази посока, например ERTMS, една от технологиите за унифициране на сигнализацията, която
също следя. Важно е ние да си свършим работата в
Европейския парламент и да гарантираме достатъчно
финансиране в този сектор.
Борим се за това ЕС да финансира покупката на
вагони, на подвижен състав, да продължи да финан24
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– А това изисква много инвестиции…
– Много. Оказва се, че частните компании, които
са готови да инвестират в жп транспорт, не са толкова много. Затова ни трябва силен европейски бюджет,
който да насочи пари натам. Ще ви дам пример защо
е толкова важно това да се случи. Следя изграждането на жп отсечката Елин Пелин – Костенец. Ако в момента пътническият влак се движи от София до Костенец за час и половина, високоскоростна жп линия би
съкратила това време горе-долу наполовина. Ако този
регион се обезлюдява, за това че не могат хората редовно да пътуват за работа в София заради многото
загубено време, то тази линия би ги насърчила да живеят в Костенец и да работят в София. Трудовата мобилност е постигната на много места в Европа. Има
хора, които държат тяхното по-малко населено място
да остане тихо и спокойно, без задръствания и големи фабрики, и не е проблем да пътуват 45 минути или
1 час до работата.
Длъжен съм да дам пример и в другата посока –
има по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси проекти, по които фирми с отдалечени работни места могат да използват безплатен транспорт.
Има в настоящия програмен период такива проекти
и фирмите трябва да са активната страна, за да си извозват безплатно служителите.
– Защо в България интермодалният транспорт
не успява да се развие?
– За съжаление, усилията да се насърчават комбинираният транспорт и интермодалните транспортни центрове не навсякъде имат успех. От една страна, се опитваме да насърчим компаниите да използват комбиниран транспорт и да ги облекчим, от друга страна, се оказа, че няма политическа воля да се
създаде адекватно законодателство. Това се случва в
Брюксел, но се случва и в София. Това е отражение
на политики. Грешно е, според мен, да се счита, че
развитието на жп транспорта е в ущърб на превозите
по шосе. Да, има места, на които не можеш да отидеш с влак, а само с камион, и това ще бъде пазар-
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на ниша, която никой не може да ти вземе. Но има
места, на които маршрутите са пренатоварени и задръстени дотолкова, че тежкотоварният автомобилен
транспорт не може да бъде достатъчно активен или
пък печеливш.
– В едно интервю казвате, че не искате да давате напразни надежди за гласуването по пакета „Мобилност“, но Вие знаете какви са нагласите на евродепутатите. Можем ли да очакваме добри новини?
– От лятото на 2017 г. живея с този проблем. Истината е, че в момента предстоят две гласувания. Едното е в Комисията по транспорт, другото е в пленарна
зала на второ четене. Положителното е, че още три
държави се присъединиха към нашите усилия – Кипър, Естония, Малта, и станахме общо 9. Факт е, че
това са по-малки държави, които трудно бихме могли да променим мнозинствата в Европейския парламент. Но е знак.

инициативи, които да обезсилят решението. Българската държава редом с другите държави с обща позиция е
готова да изпрати досието в съда, ако се стигне до найнеблагоприятното развитие. Така че не сме се предали.
– Ще помогне ли Зелената сделка да бъде защитена българската позиция?
– Разбира се, защото всички си дадоха сметка, че
не може да представиш Зелената сделка като нещо
изключително важно за ЕС, а по-късно да гласуваш законодателство, което задължава празен камион без
никакъв смисъл да се връща до базата си. Това е лицемерие, което хората не биха простили, и да му мислят онези, които са го предложили и го подкрепят. Аз
съм на страната на добрите.
– Зелената сделка започна да буди ред тревоги в
много индустрии, защото е твърде амбициозна. Не
трябва ли тази свръхамбициозност да бъде успокоена и предефинирана?

«Трябва да приложим Зелената сделка
по единствения възможен за мен начин – плавно и добре финансирана.
С темпо, с което индустриите в отделните държави могат да се справят.»
Нещо, което ми дава надежда, е позицията на еврокомисаря по транспорт. Като човек, идващ от Румъния, Адина Валеан си дава сметка какво биха означавали решенията за всяка една държава, не само за тези
в центъра. И съм щастлив, че тя поиска оценка на въздействието на околната среда в частта за връщането на
камионите. Знам, че всички си дават сметка какво означава връщането на един празен камион от Лисабон
до Бургас например. Това със сигурност не е положително за околната среда, така че остава да видим какви
ще са заключенията на експертите. В момента се работи по тази оценка. Другото, което ми дава надежда,
е, че ЕК излезе с декларация, в която казва, че ако останат законодателните предложения във финалните им
версии, тя си запазва правото, преди да влезе в сила
даден регламент, да предостави нови законодателни

– Мисля, че съм тематичен реалист. И аз като
всички хора искам да има чист въздух, бистри реки,
здравословна храна на нашите маси. Знам, че Европа се движи натам да ограничава вредните емисии от
своето производство и транспорт. Но бих искал, преди да натоварим нашите индустрии с почти непосилни стандарти за изпълнение, да видим някои по-простички принципи. Например откъде идват замърсяванията, кой ги причинява, защото Зелената сделка би
имала смисъл само ако е групово упражнение и за
други континенти. Ако само ЕС, който има едва 10%
принос за вредните емисии в света, пръв наложи такива драконовски мерки, че да натовари бизнесите
си, а съседните държави на ЕС не правят нищо, ще
има ли ефект? Та нали мръсният въздух не стои само
в Европа?

26

СТРАТЕГИИ

„Най-трудно е да докажеш, че някой от приоритетите, зад които си застанал ти, е важен не защото е твой или за интересите
на твоята държава, а че е от интерес за целия Европейски съюз.“
Трябва да приложим Зелената сделка по единствения възможен за мен начин – плавно и добре финансирана. С темпо, с което индустриите в отделните държави могат да се справят. А не да ги принудим
да си изнесат производствата на 50 км отвъд границите на ЕС и да бълват вредни емисии оттам, а ние пак
да дишаме същия въздух. По-добре да останат тук и
работните места, и данъците. Щом ще се прави такъв голям преход, то той трябва да е плавен и добре
финансиран, за да не страдат хората и да не правим
грешки, които биха засегнали националната ни сигурност. Тук не говоря само за България. В Полша 80%
от електричеството е от топлоцентрали. Не знам дали
в момента съществува технология, която да замени
80% въглищата с нещо друго. Така че ще гласувам за
устойчив преход с внимание към детайлите.
– Как ще продължите борбата срещу двойните
стандарти в ЕС?
– Има нещо, което направихме с колегата Иван
Радев, и то е да внесем пилотен проект, който беше
одобрен от ЕК и получи висока оценка и финансиране от почти 1,3 млн. евро. Той има за цел да финансира независимо изследване и оценка на продукти от
търговската мрежа. Това ще послужи за доказване на
двойните стандарти в отделните държави. И на базата на това изследване трябва да се направят законодателни промени за санкции при установяването на
двойните стандарти. Досега нямаше надеждни доказателства от независими експерти, на които да стъпим. Аз вярвам, че след доказателствата ще има законодателни промени.
– Чувствате ли се по-убедителен в отстояването
на позиции след натрупания опит и експертиза като
депутат в Европейския парламент?
– Много се пазя от това да давам оценка на себе
си. Постоянно си казвам, че мога да ставам по-добър,
а опитът, който съм натрупал, се стремя да превърна
в полезни резултати за моята страна, за хората, които са ме изпратили там. Полагам много усилия и се
надявам да видим резултатите от тях. Изпитвам удовлетворение винаги, когато се срещам с представите26
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ли на логистиката и транспорта. А когато някой ме нарече „колега“, това показва, че са забелязани положените от мен усилия.
– Когато сте в България обичате да пътувате,
обличате народна носия и се радвате на изконните
български ценности. Но въпреки програмите за селските райони те остаряват и обезлюдяват все повече? Има ли механизъм, който ще задържи и върне
младите хора в селата?
– Израснах на село. И сега, когато отида в малко населено място, нещо трепва у мен. Вълнува ме
всяко голямо село или малък град, които все още са
живи – с училище, детска градина, хубави пътища.
Значи може.
– Кои са любимите Ви места?
– Като се почне по диагонала на родината – от
Брегово до Малко Търново и от Дуранкулак до Петрич, мога да изброя десетки любими места. Разбира
се, често ходя в Благоевград, защото организационно съм натоварен за областта. Често посещавам Пазарджик и село Момина клисура, имам офис и в Русе.
Убеден съм, че Дунав ще бъде отново вратата на България.
– С какво се презареждате с енергия освен с
времето, прекарано със семейството?
– Почти не ми остава време за приятни занимания, тъй като бях натоварен с още задачи и самолетът се превръща в мой втори дом. Всяка седмица съм
в България.
Имам нещо като хоби, което ме зарежда с положителна енергия. Веднъж закупих един стар автомобил, който видях край пътя за Перник. Това е стара „костенурка“, която човъркам с голямо удоволствие, за да превърна въглеродния диоксид в музика и
радост. Трябва да намеря повече време за нея и ако
двигателят заработи 50 години, след като е излязъл от
фабриката, това ще означава, че и там съм свършил
добре работата си.
Богиня МАТЕЕВА
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Виртуални екипи разработват
дигитални решения за ритейла

Технологичният хъб на Kaufland Service развива собствена IT академия
В IT сектора една от големите инвестиции е в хората. За да отговори на бързо нарастващото
търсене на специалисти, Kaufland IT HUB Bulgaria предлага академии за професионалното развитие
на кадрите. През последните три години технологичният център увеличава бързо екипа си и
отваря вратите на две офис локации в София. В началото на 2020 г. обяви стартирането на две
свои IT академии, насочени към младежи с нулев професионален опит в програмирането.

Б

ългарският хъб е дом на втория по големина технологичен екип от международната група Schwarz, в която влизат добре познатите у
нас брандове Kaufland и Lidl. Той започва дейността
си в края на 2016 г. след оценка на IT сектора и потенциала на страните, в които оперира групата. Започнал с екип от 9 софтуерни разработчици, днес
в него са заети над 200 специалисти. Тимът в България предоставя различни дигитални решения и подкрепя технологичните нужди на цялата група – от съществуващи продукти до разработването на напълно нови. Разпределен е в четири основни направления – разработка на SAP, Mobile, Java, инфраструк-

турна администрация, поддръжка на приложения и
Business Intelligence.

Виртуални екипи
Концепцията на технологичния център не е да
бъде аутсорсинг компания, а е насочена към съвместна виртуална работа на екипите от Германия и България по множество общи проекти, обясни мениджърът
на IT HUB Иван Георгиев. Главната задача на българските специалисти е да разработват различни продукти и приложения, които да гарантират безпроблемното всекидневно функциониране на бизнеса.

WMS StoreIT

•Безпроблемно внедряване и бързина на системата

•Пълна автоматизация или роботизиране на складовите процеси
•Оптимизация на транспортните задачи и маршрутите
•Поддържане на различни фирми в един склад
•Платформено независима система: Linux, Windows
•WEB базиран интерфейс, БД: PostgreSQL, MS SQL, ORACLE, MySQL
•Мобилни приложения (мобилни уст-ва, терминали за кари)
•Интеграция с ERP системи (SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)

Системата се предлага като лиценз за еднократно придобиване или абонаментна услуга.
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6 • 02 439 82 61 • 0888 588 111• sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Иван Георгиев има близо 15-годишен опит в IT подразделенията на Kaufland и групата Schwarz. През годините е заемал различни позиции в дружеството. Ръководел е вътрешни
и международни проекти. През 2016 г. поема ръководството
на Kaufland Service IT HUB в България. Преди да се присъедини към немската група, е трупал добри практики в банковия и консултантския сектор.
Разработват се продукти за логистика, склад, финанси, HR и други. Такива например са софтуерът за
ценообразуване на промоциите във веригите и мобилното приложение за по-добра вътрешна комуникация. Технологичният център в България отговаря за
управлението и поддръжката на всички везни на магазините Kaufland и на пазарите, на които оперира.
Също така българските разработчици подкрепят екипа в Германия в управлението на касовата система на
всички магазини в групата. Те са разработили и мобилно приложение, което позволява изготвянето на
списъци за пазаруване и споделеното им управление
в реално време.
Инженерите се опитват да улеснят работа на служителите в складовете и да съкратят времето за изпълнение на задачите. Например разработено е приложение, чрез което хората, които извършват приема на
стоки и качествения контрол, могат директно от мобилно устройство (таблет) да видят какво е поръчано,
да извършат оценка на качеството, да се свържат с
доставчика, без да губят време в описването на даден
проблем на отделен компютър.

Мотивация и отборна работа
Основните инвестиции на българския IT хъб са в
обучението на кадрите и в подпомагането на професионалното им развитие, като и в партньорствата с
гимназии и университети. За малко повече от три години е изграден екип от над 200 специалисти, а плановете са в посока разрастване.
При подбора на хора под внимание се вземат различни фактори. От значение са позицията, за която
се кандидатства, и техническите умения, изисквани за
нея. Важно е кандидатите да имат подходящо образование и да притежават т.нар. меки умения. Водещи
28
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при селекцията са мотивацията на кандидатите и уменията за екипна работа.
От друга страна работодателят също трябва да отговаря на изискванията на кандидатите. Според мениджъра не само доброто възнаграждение привлича
младите специалисти. На преден план излизат и възможността за включване в нови интересни проекти,
визията и международната култура на компанията и
най-вече предоставянето на свобода – да дават предложения и да вземат самостоятелни решения.

Учене в работна среда
С цел да отговори на бързо нарастващото търсене
на висококвалифицирани кадри технологичният център развива собствена IT академия. Чрез нея ще инвестира в обучението на бъдещите си кадри. През тази
година са стартирани две академии. Едната е насочена към развитието на програмисти със SAP ABAP (вид
програмен език) и в нея се обучават 15 практиканти. Другото обучение е фокусирано върху най-популярния в световен мащаб програмен език Java, като
са включени 10 души. И двете академии са насочени
към студенти в последен курс или току-що завършили,
без професионален опит в програмирането.
Включените в обучителните академии са преминали през конкурс в няколко етапа. Той е включвал тестове за логическо и математическо мислене; задачи,
свързани с обектно ориентирани езици; индивидуални интервюта и др. Академиите са с 6-месечен обучителен период. Обученията се ръководят от опитни инженери на компанията. Чрез различни практически проекти, насочени директно към бизнес средата на компанията, практикантите се запознават как
работи логистиката, с финансирането, HR и др. Основната учебна цел е да развият умения за изгражда-
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ОЛИМПИАДИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ
Вече две години компанията организира олимпиада по
програмиране в Националната професионална гимназия по
компютърни технологии и системи в Правец. Чрез нея талантливи ученици получават стипендия за периода до завършването, възможност за обучения и работа след това.
Учениците имат възможността да тестват уменията си на всякакви обектно ориентирани езици. Задачите, които им се поставят, се разработват от служители на компанията. Жури от
специалисти в Kaufland Service IT HUB анализират резултатите
и отличават най-добре представилите се участници. Част от
партньорството са и отворените лекции на специалистите от
Kaufland Service, както и посещенията на ученици в компанията, за да придобият реални впечатления как протича работният процес. Планът на екипа е да започне сходни инициативи в партньорство и с други учебни заведения в страната.
нето на мащабни приложения. Успешно завършилите програмите ще могат да се присъединят към екипа
на IT HUB в дългосрочен план. Екипът планира и още
една академия за обучение, насочена към все по-бързоразвиващия се език за програмиране Go.

Бизнес казуси
Технологичният хъб е част от Data Science Society
– доброволческа общност от експерти в обработката,
моделирането и анализа на големи данни. Организацията провежда 48-часово състезание – Datathon, насочено към младите хора с интереси в тази област. В
него международни компании поставят на участници-

те реални казуси от бизнеса. През тази година компанията има амбицията да е домакин на надпреварата.
Един от интересните казуси, задаван от специалистите на Kaufland Service IT HUB, е свързан със система, която чрез снимка автоматично да разпознава
какви плодове или зеленчуци е поставил клиентът върху везната, без да ги маркира. Основното предизвикателство е, че продуктите са поставени в пликове.
Друг интересен казус е свързан със система, която
да предвижда кога дадена част от оборудването в склада (електрокар, мотокар и др.) трябва да се подмени
или да се ремонтира, преди да се е повредила.
Гена ЦВЕТАНОВА
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Коронавирусът и законите
Какви права и задължения има превозвачът в ситуация на извънредни мерки?
Какво се случва в света по време на кризата, свързана с коронавируса? Особено явно става
значението на транспортния бранш в този период – хранителни продукти, хигиенични
материали, медицинска техника, вода и други жизненонеобходими стоки продължават да бъдат
превозвани в рамките на целия континент. За пореден път транспортните процеси могат да
бъдат сравнени с „кръвоносните съдове“ на свободната икономика, на цивилизацията.

д-р Решке:
«Препоръчвам да се приемат
транспортни заявки
само с изричното указание,
че транспортът може
и да не бъде извършен,
както е договорено.»

С

ъщевременно в много държави са обявени извънредни мерки, които изключително тежко натоварват малки и средни предприятия, вследствие на което стокообменът, свързан с тяхната дейност, бива силно ограничен, а в най-лошия случай –
изцяло прекратен. Това обстоятелство от своя страна застрашава малките и средноголемите превозвачи,
като за някои от тях може да се окаже дори фатално.

Навло въпреки прекратен транспортен договор
Да започнем с това, че превозвачът има интерес да
получи уговореното с изпращача навло след коректно изпълнена заявка за превоз. По повод нарушените
икономически връзки между отделни европейски фирми наблюдавам обаче, че договорите за превоз често
се прекратяват от изпращача, например защото получателят не е в състояние да заплати уговорената цена
на стоката или защото не е ясно дали превозното средство и стоката няма да бъдат задържани на границата
на някоя европейска държава въз основа на извънредните мерки. В тази ситуация, относно претенцията на
превозвача за изплащане на навло, след приета заявка,
зависи от това дали изпращачът е отговорен за прекратяването на договора, или дали прекратяването е настъпило като последствие от извънредни мерки срещу разпространяването на коронавируса, които не могат да
бъдат повлияни нито от изпращача, нито от превозвача.
В случай че изпращачът е прекратил договора виновно, обикновено превозвачът има различни алтер30
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нативи на действие, които зависят от това, кое право е приложимо върху сключения и своевременно
прекратен транспортен договор. Лесно се отговаря
на този въпрос относно транспортни заявки, касаещи
каботажни превози, респективно вътрешнодържавни
превози. Тогава се прилага правото на държавата, на
чиято територия се извършва транспортът. Така в Германия например превозвачът може да изисква договореното навло в пълен размер, както и всички разходи, които е направил и са били свързани с отказания
транспорт (разбира се, спестените разходи трябва да
се приспаднат), такси за престой. Алтернативно може
да изисква една трета от споразумяното навло (т.нар.
„мъртво“ навло).

В рамките на международния автомобилен
транспорт на стоки важи конвенцията ЧМР относно задълженията по договора за превоз, но относно
приложимото право, свързано със сключването и
прекратяването на договора, трябва да погледнем
чл. 5 ал. 1 на регламента РИМ № 1. Доколкото приложимото право към договор за превоз на стоки не
е било избрано от страните в съответствие с чл. 3
на същия регламент, правото, приложимо към такива договори, е правото на държавата по обичайното местопребиваване на превозвача, при условие
че мястото на предаване или мястото на доставяне,
или обичайното местопребиваване на товародателя
е в същата държава. Ако тези изисквания не са изпълнени, се прилага правото на държавата, в която
се намира договореното между страните място на
доставяне. На това място трябва да се обърне внимание, че е особено желателно за българските превозвачи да договорят прилагането на правна уредба, която е разбираема и достъпна за тях.
Ако прекратяването на договора не е предизвикано виновно от изпращача, а е било провокирано
от извънредни мерки, трябва всеки случай да бъде
разглеждан индивидуално, според приложимото законодателство. Общо становище, респективно съвет с общ характер в подобна ситуация не могат да
бъдат дадени.

Забава при доставянето на товар
Какво става в ситуацията, когато превозвачът е
приел заявка, натоварил е стоката редовно, но по
време на превозния процес възникват спънки, които водят до забава в доставката на стоката? Дължи
ли превозвачът обезщетение, в случай че податлива на разваляне стока претърпи щета, например на
крайната дестинация пристигат не поръчаните ягоди и банани, а мултивитамини – субстанция, която
е негодна за консумация. По принцип трябва да започнем с това, че когато и по каквато и да е причина изпълнението на транспорта по уговорените условия е или стане невъзможно преди пристигането на стоката на предвиденото място, превозвачът
трябва да поиска нареждания от лицето, което има
право да се разпорежда с товара. Това от своя страна се определя от фазата на изпълнение на транспортния договор, но няма да бъде дискутирано обстойно, защото касае друга тематика.
Но дори най-подробните и ясни нареждания не
могат понякога да анулират дадено препятствие. На
това място трябва да обърнем внимание на понятието „непреодолима сила“. Коронавирусът и свързаните с него мерки са „чудесен“ пример за обстоятелства, които превозвачът, въпреки най-голямата грижа на добър търговец, не би могъл да избегне и чиито последствия той не може да предотврати. Внимание! Не трябва да се осланят превозвачите обаче паушално на „непредвидимо обстоятелство“. Защото е есенциално важно кога е бил сключен договорът за превоз. Ако транспортните заявки

32

КАЗУСИ

Дължи ли превозвачът обезщетение, в случай че податлива на разваляне стока претърпи щета
са били приети в края на 2019 г., началото на 2020 г.,
може да се твърди, че последиците от коронавируса
на са били предвидими. Защото тогава е нямало такъв
обем извънредни мерки за спирането му. Дали при
правен спор обаче всеки съд би се съгласил с това
твърдение, трябва да се изчака – времето ще покаже.
Със сигурност може да се каже, че ако превозвачът
е приел заявката в „несигурни“ времена с ясното съзнание за наложените мерки за сигурност, трудно би могъл да се позовава на „непредвидимия“ характер на ситуацията. Погине ли повереният му товар в този случай,
или бъде ли доставен със закъснение, много вероятно
превозвачът няма да може да се освободи от отговорността си. Дори (в екстремни случаи) може изпращачът
да се опита да му вмени умишлено унищожаване на
товара, защото той го е приел за превоз, въпреки че е
осъзнавал, че не може да го достави/съхрани адекватно и не е написал съответното указание към изпращача за тази опасност, респективно не е изключил/ограничил отговорността си.
Какво да направят транспортните фирми в такъв
случай? Трябва ли да преустановят дейност, за да избегнат отговорността на неизпълнен транспортен договор?
От моя гледна точка, със сигурност – не. Всяка ситуация трябва да бъде използвана умело, особено с оглед
на това, че доста транспортни фирми от Западна Европа отказват превози до Италия. Поради това препоръчвам да се приемат транспортни заявки само с изричното указание, че транспортът може и да не бъде извършен както е договорено. Най-разумно би било да се
изключат всички щети, свързани с обстоятелствата около коронавируса. Това изключване трябва да стане с
писмено споразумение между изпращача и превозвача.
Накрая искам да отбележа, че тази статия не замества правната консултация с адвокат и поради абстрактния си характер не представлява такава.
д-р Надежда РЕШКЕ,
Адвокатска кантора д-р Решке
32
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Логистиката и безпрецедентното
увеличаване на доставките
Натали Собър, пазарен анализатор в Arcadis, обяснява
защо има нужда от повече сътрудничество в динамичната дигитална ера
Секторът Транспорт и логистика е изправен пред неимоверен натиск от страна на клиентите си.
Поради това работата в екип се превръща в ключов фактор за дългосрочен успех. Компаниите ще
трябва да се възползват от всички достъпни инструменти, за да се откроят от конкурентите
си. Натали Собър, пазарен анализатор в Arcadis, разказва пред сп. ЛОГИСТИКА защо индустрията
трябва да разшири гледната си точка.

К

лиентите имат все по-голям избор и живеят в
свят, където искат всичко по всяко време и навсякъде. Това поставя логистичните доставчици
под огромен натиск, както и останалите играчи по веригата на доставки.
Нуждата от устойчивост е причината да се появят
т.нар. „честни и отговорни“ логистични компании. Те
предоставят иновативни услуги, чиято цел е не само
печалба, но и подобряване на работната и околната среда.
„Негативното на тези два тренда е обратната логистика – казва Натали Собър. – С безпрецедентния растеж на електронната търговия из целия свят е все полесно да поръчаш множество стоки с един клик, а после да ги върнеш по същия удобен начин.“ Често крайният потребител не е наясно за последствията от подобно поведение за веригата на доставки. „Възможността
да се адаптираме към променящите се технологии и готовността ни да използваме аналитични технологии ще
бъде от голямо значение, тъй като логистичната екосистема се автоматизира все повече“, обяснява Собър.
Друг тренд е превръщането на всичко в услуга.
Става дума за възможността да се комбинират логистични услуги с други свързани бизнес възможности.
Редица фирми вече разширяват онова, което предлагат, например Uber и Lyft си партнират с болници, за
да доставят храна. Това е среда, все по-често атакувана от стартъпите, които искат да намерят начин да
предоставят добавена стойност.
„Времената, в които живеем, са наистина вълнуващи“, казва Собър. Онова, което се наблюдава, е,
че все повече фирми разширяват гледната си точка и
стоките, които предлагат. В същото време индустрията
е свидетел на все повече продажби и сливания.

Големите промени
Логистиката е само една от многото на прага на
съдбоносна промяна. „След като напуснахме ЕС, логистичната индустрия във Великобритания иска да

види повече откритост и повече търговски сделки“,
обяснява пазарният специалист. За съжаление, тя отбелязва, че несигурността означава спиране на инвестициите. Повечето сектори са усетили това, но логистичният пазар е силно подвластен, тъй като е зависим
от свободното движение на стоки и хора.
И други фактори оказват влияние, например търговските войни, особено между Китай и САЩ, а и забавянето на икономическия растеж в световен мащаб. Неразбирателствата между двете най-влиятелни
икономики са като стрес тест за устойчивостта на глобалната верига. Дори най-малкото увеличение на цените за суровините, като стомана и мед, ще допринесе за увеличаване на проблемите при строителството.
Възможността за по-високи цени ще означава по-малко приходи и нужда бизнесите да се преструктурират.
В същото време изминалата 2019 г. донесе сериозен
спад на производството в Европа, а очакванията са за
големи проблеми след COVID-19.

Дигитални инструменти
Дигитализацията, големите данни и изкуственият
интелект ще променят начина, по който логистиците
работят. Интернет на нещата, необходимостта от повече сигурност и по-високите стандарти за опазване
на околната среда също ще се окажат предизвикателство за съществуващите бизнес модели, което ще доведе до нова ера на промени.
„Използвайки повече изкуствен интелект и роботи, компаниите ще могат да берат плодовете на подобрената последна миля и допълнително да разширят бизнес модела си в сектора. Промяната на фокуса към повече екология пък ще постави устойчивостта
и декарбонизацията на пиедестал в следващото десетилетие“, категорична е Собър.
Засега не е ясно какво ще е състоянието на логистиката след тази технологична трансформация. „Не
можем да кажем със сигурност какво ще сме в състояние да правим и какво не“, признава експертът.
ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА
Натали Собър ръководи отдела по
пазарни анализи в Arcadis. Тя има експертен опит в технологиите и центровете за данни, логистиката, изпълнението
на поръчки и последната миля, индустрията. Експертът следи последните тенденции в тези сектори и заедно с екипа
си разработва анализи, които се използват от различни по големина фирми. Собър е чест гост в редица бизнес предавания във Великобритания.
Според нея обаче това не бива да спира компаниите да планират за години напред. Съветът є е да се
търси начин, който да увеличи устойчивостта и гъвкавостта на системата, за да може да се справи с новите
дейности, като продължава да извършва всичко старо.

Нужда от стандарти
Има голяма нужда от стандартизиран дизайн, който да подпомогне по-ефективно доставката на всички
стоки и проекти по веригата. Бъдещите дизайнерски
практики трябва да включват възможността за опериране на няколко функции, както и гъвкавост на системата, така че инфраструктурата да е подсигурена и да
включва новопоявяващи се добри технологии. „Наистина трябва да спрем да гледаме за най-евтината опция и да се концентрираме върху цялостната стойност
на онова, което искаме да постигнем – казва Собър.
– Новите технологии често са двигател за постигането
на по-широка визия.“

Работници на бъдещето
Дигитализацията вече променя начина, по който
работим, но нейният ефект ще зависи от индустрията. За хората в офиса дигиталните технологии позволяват да работят от всяка точка на света. Така се постига и по-добър баланс между професионалния и личния живот.
За хората във фабриките едва сега проличава какви ще са последиците от пълната автоматизация. Ако
34
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този тренд продължи към пълно роботизиране, ще
стане ясно, че много работни места ще се трансформират напълно, но няма задължително да изчезнат.
„Ще продължим да изпитваме нужда от инспекции на инфраструктурата, но вече се вижда как големи екипи се заместват от дронове“, обяснява Собър.
Според нея това не означава, че хората могат да бъдат заменени, защото ще има нужда от инженери. В
бъдеще можем да сме свидетели на роботи, които
поправят други роботи, но тогава хората ще бъдат в
една централна локация и ще контролират целия процес. Не на последно място следва да се замислим за
ролята на изкуствения интелект и за това как и кой ще
проверява дали решенията му са правилни; кой ще е
отговорен в случай на грешка.

Малки срещу големи
Компаниите трябва да са готови да променят статуквото с инвестиции в нови технологии и да предефинират света на логистиката. Клиентите стават все
по-наясно какво се случва с климата и най-вероятно
ще пазаруват от фирмите, които адекватно се справят с проблемите.
Новите и малките компании не могат да се съревновават с големите бюджети на гигантите, но те са важна част от бизнес екосистемата. Големите фирми
трябва да се замислят как да се справят с промяната
и да станат по-умни и устойчиви.
Ники БОЖИЛОВ

ИНОВАЦИИ 35

Кутия за доставки спасява
пакети във Великобритания
Британски стартъп иска да реши проблема с пропуснатите доставки у дома
Пропуснатите доставки са неудобство както за клиентите, така и за логистичните компании.
Във Великобритания някои се опитват да разрешат проблема, като упълномощават съседите
си да получават пратки от тяхно име. Друг често срещан начин е поставянето на пакета в
кофата за боклук. А един предприемач от Англия иска да елиминира възможността стоките да
бъдат отнесени, преди да е взета доставката.

П

азарът на електронната търговия във Великобритания се разраства всяка година, което
води до комични случки. Все повече клиенти
се оплакват, че куриерите доставят пакетите им в кофата за боклук, която бива изхвърляна, преди те да са
се прибрали вкъщи. За потребителите това е изключително изнервящо, а за логистичните компании на Острова – истински кошмар. Англичанинът Пол Нийдлър
решава да разреши този проблем, като създава първата автоматична кутия за получаване на пакети.
iParcelBox е изработена от стомана, като стартъпът е част от инициативата „Произведено във Великобритания“. Електрониката се прави в Йоркшир,
Англия, кутията се сглобява в един от северните
квартали на Лондон, откъдето поема пътя си из цялата страна.
„Инсталацията е много проста – казва Нийдлър.
– Единственото, което трябва да се направи, е да се
закрепи за земята, да се свърже с електричество и
към интернет мрежа.“
В момента компанията работи усилено, за да разшири клиентската си база в Англия, и преди всичко
търси крайни потребители. Кутията не е свързана към

точно определена логистична и куриерска компания,
което позволява широко покритие.
Компанията на Нийдлър работи с няколко големи логистични доставчици, които искат да се възползват от възможността за доставка дори когато клиентът не е вкъщи. „За фирмите позитивното е, че недоставените пакети намаляват“, обяснява основателят на
iParcelBox.

Спецификите
Кутията се продава за 199 паунда (437 лв.) и е с
безплатно мобилно приложение, чрез което се управлява. Клиентите могат да се запишат и за премиум
услуга, която им позволява да свържат кутията към интернет камера или „умно устройство“ от типа Алекса,
предлагано от Амазон.
„Клиентите могат да попитат Алекса дали кутията е
пълна, или празна“, казва Нийдлър. Допълнителната услуга освен това дава възможност за създаването на дигитални ключове, чрез които други хора да имат достъп до кутията. Така шофьорите могат да я отключат и
да поставят пакета или да вземат пратка, без да има

Продуктът придобива популярност във Великобритания, а стартъпът иска да види и разпространение в други страни
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В случаи, когато има втора доставка, клиентът получава съобщение, което му дава правото да отвори кутията
нужда да изтеглят приложението. Тази премиум услуга
е безплатна за първата една година, а след това се заплащат по 2 паунда на месец (4,30 лв.). Продуктът придобива популярност във Великобритания, а стартъпът
иска да види и разпространение в други страни.
Според основателя на компанията използването на
кутията е лесно дори за онези, които никога не са
оперирали с нея. Бутон и надпис обясняват стъпка
по стъпка какво трябва да се направи. Куриерът натиска бутона и ако кутията е празна, тя незабавно се
отключва, за да може да се постави пакетът. Уникален
баркод във вътрешността є се използва като доказателство за доставката. Кутията автоматично се заключва, след като капакът се затвори, а клиентът получава
съобщение на телефона си.

Положителни отзиви
Ако има втора доставка, клиентът получава съобщение и правото да отвори кутията. „Повечето клиенти, които разполагат с камера, свързана с интернет, могат да видят, че има пакет за тях, както и куриера пред
кутията“, казва Нийдлър. Процесът може да бъде повторен безброй пъти, стига да има свободно място за
нови пакети. В края на деня клиентът отваря кутията
чрез мобилния си телефон и събира всичко доставено.
iParcelBox е получила добри отзиви както от клиентите, така и от редица куриерски компании. Според основателя є продуктът позволява да се пести
време и доставките да се изпълняват още от първия
опит. „Логистичните компании и куриери разбират, че
ако успеем да намерим начин, който да направи доставките по-бързи и лесни, клиентите ще са по-доволни, самите операции – по-зелени, а разходите – помалки“, обяснява Нийдлър.

Отговорни клиенти
Проблемът с обратната логистика е от онези, които, за да бъдат решени, трябва да ангажират всич36
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ки крайни потребители на логистични услуги. Според Нийдлър хората ще трябва да разберат как техните навици за пазаруване се отразяват на движението на стоките и какви разходи се създават по веригата на доставки.
„Клиентите се оплакват, че пазаруват онлайн, а
щом се приберат вкъщи, откриват пакета в кофата си за боклук. Те обаче също трябва да поемат
част от отговорността. Ако знаят, че няма да са вкъщи по време на доставката, какво ще направят, за
да подпомогнат процеса?“, пита Нийдлър. Той се надява, че неговият продукт ще се превърне в популярна опция не само за домакинствата във Великобритания.

Креативният процес
„Разработих този проект почти по погрешка –
споделя Нийдлър. -Бях изнервен от невъзможността да бъда вкъщи, когато се изпълняват доставките.“
Това довежда до постоянни разходки в събота сутрин до пощенските депа, съхраняващи пратките
до поискване и обикновено пълни с хора през уикенда. Той осъзнава, че има пазарна ниша за продукт, който да освободи всички от тези пакети. Първата кутия е направена от дърво с много проста
електроника.
След разговор с колеги от фирмата, в която работи, Нийдлър решава да отдели повече време и да изпробва няколко варианта.
Идеята се превръща в работеща кутия, доусъвършенствана през почивните дни. Първоначалният продукт получава добри отзиви, което кара Нийдлър да
вземе няколко месеца отпуск и да се съсредоточи
върху идеята си. За щастие, работодателят му, голяма компания за пазарни анализи в лондонското Сити,
вижда потенциала на кутията и застава твърдо зад
Нийдлър.
Ники БОЖИЛОВ
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Първият дигитален
мотокар в света
е Linde

L

inde Material Handling добави в своето портфолио ново поколение мотокари с товароподемност
от 2,0 до 3,5 т. Те издигат на ново равнище взаимодействието между човека и машината, поставяйки нови стандарти по отношение на достъпността,
ефективността, устойчивостта и безопасността. Напълно свързаните в мрежа нови мотокари са подготвени
за всички възможни приложения на Industry 4.0.
„Ние изслушахме внимателно клиентите си и предадохме коментарите им на нашите конструктори“,
казва Стефан Прокош, старши вицепрезидент Product
Management в Linde Material Handling. Новите мотокари са едни от най-рентабилните машини на пазара.
С тях, благодарение на безжичната комуникация, материалните потоци в интралогистиката стават още попрозрачни и производителни.

Готови за Индустрия 4.0
Новите мотокари стандартно се доставят напълно мрежово свързани. При спазване на най-строгите
стандарти за сигурност съответните данни за превозни средства се предават на централен облачен сървър в Западна Европа, до който клиентите и търговските партньори имат достъп. От своя страна машините също могат да получават данни и да ги обработват. Така ще бъде възможно да се извършват актуализации на софтуера онлайн и да се активират функции, като показване на теглото на товара. „В бъдеще
можем да адаптираме мотокарите към променящите
се нужди на клиентите през целия им жизнен цикъл –
дори нужди, за които все още не знаем – казва Стефан Прокош. – Що се отнася до обслужването, свързаността има много голямо предимство. Truck Health
Management, дистанционната диагностика и предсказуемата поддръжка подобряват състоянието на машината и спомагат за намаляване на разходите.“

Към тях можем да прибавим и системите за предупреждение и помощ Linde Safety Pilot и Linde Safety
Guard, които предоставят важна допълнителна информация на водача. Функцията Linde Load Assist, сигнализираща за претоварване, е монтирана като стандарт.

Технологии в услуга на хората
Колкото по-ергономична и безопасна е работната среда на оператора, толкова по-добре работи той.
Ето защо при новото поколение мотокари Linde водачът заема централно място при подобренията. Свободно конфигурируеми превключватели са интегрирани в подлакътника (Linde Load Control). Всички мотокари са оборудвани с електронна функция за наблюдение на предпазните колани. Ако водачът не е с
предпазен колан, мотокарът се движи с най-ниската
скорост (пълзене).

Екоустойчиви
В новите машини е оптимизирана консумацията
на енергия и е увеличен капацитетът за обработка,
като същевременно са намалени вредните емисии.
Linde Material Handling е постигнала това чрез използването на модерен, удобен за поддръжка индустриален двигател, интегрирайки филтъра за твърди частици като стандарт. Допълнително е оптимизирано хидростатичното задвижване. Измерванията показват, че
новите мотокари са с до 30% по-икономични от тези
на други фирми и ги превъзхождат по отношение на
товароподемността. Това ги прави още по-рентабилни през експлоатационния им живот. В същото време
са по-икономични на гориво и произвеждат по-малко
опасни парникови газове.

Подобрена видимост
В тази насока конструкторите на Linde Material
Handling са увеличили зрителното поле през подемната мачта с 20% в сравнение с предшестващия модел.
Тънките A-колони и асиметричните профили на мачтите отварят допълнителни прозорци, които улесняват
позиционирането на товара с точност до милиметър.
Опциите за осветление – LED ленти и VertiLight осветление (против заслепяване на пешеходците и другите водачи в склада), допринасят за безопасността.
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Рийчстакерите на SANY вече и в България

П

38

од мотото „Качеството променя света“ рийчстакерите на глобалната компания SANY направиха своя дебют на пазара в България чрез
своя представител Инжконсулт. Китайският производител има ресурсите и мисията да предоставя на
своите клиенти само качествена, надеждна и лесна
за използване техника. Това са причините своето място на пазара у нас да намери и моделът RSC 4535GC.

га на оператора да работи по-ефективно. Помислено
е и за безопасността, като се следят всички параметри,
като налягания и нива на флуиди в реално време. Поставени са датчици на подвижната противотежест, а
при евентуални пречки има два аварийни бутона, разположени на леснодостъпни места. Със своите 18 прожектора машината дава възможност да се работи лесно и нощем при намалена осветеност.

Надеждни агрегати

Високи гаранции

Характеристиките му отговарят на всички нужди
на клиентите, включително подвижна противотежест,
автоматична гресираща система за машината и спредера, възможност за следене в реално време на налягането в гумите, оптимизиран дизайн на кабината (поголям простор и видимост), парктроник и камери за
задно виждане и много други.
Машините, представени вече на нашия пазар, имат
всички изброени екстри, като задвижването е осигурено от Volvo двигател последно поколение с мощност 245 kW, автоматична скоростна кутия DANA и задвижваща ос, производство на Kessler. За комуникацията между отделните компютри се използват немските контролери на IFM, които бързо, лесно и безаварийно комуникират и предават командите на оператора към машината. Вграденият софтуер на производителя осигурява бърза връзка с всички модули и визуализация на всички параметри в реално време, което пома-

RSC 4535GC e с товароподемност 45 тона. Телескопичната стрела му позволява да нареди 5 контейнера във височина, или 15,25 м, като от втория ред товароподемността е вече 35 тона. Теглото на самата машина със спредера е 82 т без товар.
В SANY са горди със своя център за развитие и
разработки. Всички компоненти по шасито са произведени изцяло в техните заводи, затова предлагат заводска гаранция 5 години.
Компанията е световен лидер в продажбата на мобилно портово оборудване с пазарен дял над 60% в
Азия, като за 2018 г. имат над 5000 продадени машини. Портфолиото за пристанищно оборудване на компанията включва и машини за нареждане на празни
контейнери, мотокари, претоварващи машини и кранове за разтоварване и обработка на контейнери.
Един от последните модели рийчстакери на
SANY е хибридният SRBS45H9A, номиниран в IFOY
AWARDS 2020, като качествата му са високо оценени
от тестовия екип. Повече за него можете да прочетете
в бр. 2 от 2020 г. на списание ЛОГИСТИКА.
За да стане ясно колко висока е издръжливостта
на машините на SANY, ще дадем един пример. Китайската фирма Ningbo Tianxiang Container Co. Ltd е
закупила през 2008 г. машина на SANY за обработка на празни контейнери. В момента тя е натрупала изумителните 63 748 работни моточаса, което прави средно 5795 работни часа на година. Това е почти
3 пъти повече от средногодишния брой работни часове на машина от този тип във Великобритания.
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Автономният
автовлак TractEasy на EasyMile

T

ractEasy е автономен електрически влекач, позволяващ автоматизация на логистичните процеси.
Той е без нулеви емисии, с теглително усилие до
25 т и максимална скорост на движение 25 км/ч. Благодарение на електрическото си задвижване може да
се използва както на закрито, така и на открито.
Досега ползването на AGV често беше ограничено до четирите стени на склада или производствената
среда. Освен това тези машини имаха високи изисквания към качеството на пода.
TractEasy е подходящ за вътрешни и външни условия и може да работи в различна климатична среда,
включително обилен дъжд и слаб сняг, при температури от -15 °C до +35 °C. Влекачът може безопасно да
се движи в смесен трафик (автомобили, пешеходци,
мотоциклети) и да работи на неравни терени благодарение на високия си просвет. Сложните препятствия
по пътя, като минаване през порти или светофари, не
са проблем за TractEasy. В тези случаи препятствието трябва да бъде оборудвано с допълнителен модул,
който да комуникира със системата. За разработването на влекача EasyMile си партнира с TLD. EasyMile
представи автономната технологична платформа, интегрирана в платформата за електрически тегличи JET16 на TLD.
Машината е оборудвана с пълна гама сензори –
LIDARS, камери, GPS, IMU, одометрия, позволяваща
безопасна и надеждна навигация, без да е необходима допълнителна инфраструктура.
По време на автономен режим на движение
маршрутът, научен чрез обучение, постоянно се сравнява с реалната ситуация. Зададеният маршрут може
да бъде оптимизиран с помощта на софтуера, разработен от EasyMile. С негова помощ скоростите лесно
се регулират за всяка зона.
Влекачът разполага с 2 зони за безопасност. Първо, скоростта на превозното средство постепенно намалява до 0, ако открие препятствие в рамките на 1 м
встрани или от 2 до 10 м пред машината (в зависимост от скоростта). Ако препятствието е на разстояние
до 60 см, аварийната спирачка се задейства автоматично и влекачът рязко спира. В този случай се чува
звуков сигнал. Същият сигнал се подава, когато влека-

чът започне автономно движение. По този начин хората в зоната се известяват за наличието на автономното превозно средство.
От EasyMile са изчислили, че когато цялостен логистичен процес бъде заменен с влекачи TractEasy, инвестицията може да се възвърне за около 2 години
при работа на двусменен режим 5 дни седмично.
При работа 24/7 ROI може да бъде намален до 1 година и 3 месеца според производителя.
Няма всеобхватен тестов протокол за този тип машини, но при демонстрацията на IFOY решението
убеди тестовия екип, че може да работи безопасно
и безпроблемно в автономен режим. Промяната на
маршрутите изисква известно знание и време.

Ниво на иновации
TractEasy постигна безопасна навигация във външна среда с помощта на принципа на т.нар. сензорно
сливане – едновременно улавяне на множество различни сензорни сигнали и анализ на данните от тях.
Машината включва иновативни сензорни технологии,
които са обединени оптимално. В конкретни случаи
системата може да бъде много полезна.

Заключение от теста
Чрез повишаване на производителността и намаляване на оперативните разходи TractEasy осигурява по-голяма гъвкавост. Тъй като превозното средство
може да се използва както на закрито, така и на открито, за него се отварят нови врати за приложението
му в интралогистичните процеси.
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Складиращият робот
C200 на Geek+

Според производителя използването на тази роботизирана система може да намали разходите наполовина, в сравнение с традиционните совалкови системи, поради по-голямата си ефективност.
Няма конкретен протокол на IFOY за тестване на
такъв тип решения, но по време на тестовите дни точността на робота, бързите движения и безпроблемното внедряване впечатлиха тестовия екип.
Веднага след като роботът открие и приближи препятствие (включително човек), той издава предупредителен звуков сигнал. За тестовия робот той беше на
китайски език, но може да бъде зададен и на английски, уверява ни производителят. Ако препятствието не
бъде отстранено навреме (или човекът не премине
навреме), C200 спира на 30 см от открития обект (или
човек). Това разстояние също може да се регулира.
Разбира се, QR-кодовете могат да се замърсят или
повредят. Следователно е желателно работната среда да е чиста и кодовете да се наблюдават редовно.

Н

овият робот C200 Robot Shuttle на китайската
компания Geek+ е интересна алтернатива за
складиране на стоки на полични стелажи. При
работа той може да действа и съвместно с хора, стига
да има правилно определен работен процес. Роботът
(с формата на паралелепипед) е с размери 920 на 690
на 2500 мм и тегло 270 кг. Той идентифицира, избира и транспортира пластмасови и картонени опаковки със стандартни размери и с тегло до 40 кг. Подходящ е за работа при съхранение и пикиране на кутии
и кашони, като може и е проектиран да работи както
на едноетажни полични стелажи, така и на конструкции тип мецанин.
Системата може да бъде бързо и лесно внедрена
във вече съществуващи складове, без големи промени
в сградата или инфраструктурата. Освен това лесно се
адаптира към промените в натоварването чрез добавяне или премахване на роботи.
C200 Robot Shuttle се движи точно до сантиметър.
За да се ориентира за местоположението си, системата използва залепени на пода QR-кодове и 3 камери – една под превозното средство и по една от двете
страни на повдигащото устройство. Данните от тях се
подлагат на анализ с използването на machine learning.
AI алгоритмите позволяват непрекъснато усъвършенстване в движенията на робота и повишаване на точността и сложността на операциите. Роботът може да
достигне скорост на шофиране от 2 м/с. Скоростта
на повдигане е малко над 26 см/с.
Когато работните процеси позволяват и зарядът
на батерията е под 70%, C200 самостоятелно се придвижва до зареждащата станция, за да презареди литиево-йонната си батерия. По този начин се гарантира непрекъснатата работа.
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Ниво на иновации
Добрата мащабируемост и гъвкавост на оборудването са от особено значение, особено в сравнение с
решенията с трансманипулатор. Устройствата са оптимално модулирани. Проектирани са с висока степен на
адаптивност и са оборудвани със здрава и проста технология. Geek+ може да се използва както за събирането на кутии (контейнери), така и като класическа мобилна система за транспортиране на малки стелажчета.

Заключение от теста
Новата роботизирана система C200 на Geek+ е
иновативно, продуктивно и AI задвижвано решение.
То води до подобряване на ефективността при изпълнение на поръчките в дистрибуционните центрове,
реализирайки пикиране на принципа „стоките към човека“ по рентабилен начин с висок капацитет за съхранение и много добра гъвкавост.

Зареждащата станция на робота
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Автономният стакер
Courier 3030 на Raymond

А

втономният стакер Courier 3030 на Raymond
Corporation може да се използва както в автономен режим на работа, така и да бъде управляван от водач, което дава известна гъвкавост при употребата му. Машината е с височина на повдигане до
1800 мм и товароносимост до 1,1 тона.
Уникална за индустрията е системата за автономно ориентиране на машината в околната среда, разработена от Seegrid. Благодарение на нея тя може да
се движи свободно в работна среда, като не се изискват промени в инфраструктурата. Десет стереоскопични камери непрекъснато наблюдават околната
среда и навигират машината, използвайки контраст и
алгоритъм. Courier 3030 използва технология, подобна
на зрението, за да заснеме 360-градусов изглед към
околната среда. Същевременно има възможност за
картографиране на местоположенията, идентифициране на препятствията и контрол на поведението на
стакера. Процесът на обучение на хората за работа
с машината е прост и интуитивен. Само за минути се
научават нови маршрути или се правят корекции на
съществуващите задачи.
Безопасната работа се следи от 2 сканиращи камери и светлинна завеса, която хвърля 270-градусов „защитен екран“ около предната част на машината. Тази светлинна завеса може да бъде адаптирана към околната среда, така че винаги да се разпознават възможните препятствия. Софтуерът Supervisor
на Courier 3030 действа като вид пътен полицай. Той
дава възможност на оператора едновременно да наблюдава и управлява множество машини от мобилен или стационарен компютър. Стандартно автоматизираният стакер се доставя със системата за оптимизация на складове iWAREHOUSE. С нея машините
предоставят чрез интернет данни в реално време за
своето местоположение и състояние. Автогенерираните отчети включват краткосрочни и дългосрочни дан-

ни и доклади за експлоатация на превозното средство
от оператора, информация за батерията и поддръжката на машината. В допълнение тестовата машина
е оборудвана с опционална система за проследяване на местоположението в реално време, която локализира подемно-транспортното средство с точност
до метър. Въз основа на данните е лесно да се определят всички „тесни места“ в работата на машината, както и местата на възможните сблъсъци. Системата може и да попречи на стакера да влезе в зона, до
която няма достъп.
Според Raymond, TCO (total cost of ownership)
може да бъде до 25% по-нисък от другите навигационни технологии. Въз основа на вече завършените проекти средната възвръщаемост на инвестицията
е година и половина. Повече от 200 машини по проектите, които вече са завършени, са пропътували над
4,3 млн. км и са обработили над 3,6 млн. кг товари.
Броят на инцидентите е нула.

Ниво на иновации
Системата е интересно решение за просто транспортиране от точка до точка. Тя включва сложна „виждаща“ навигационна система. За съжаление, възможностите на решението изобщо не се използват освен
за определяне на местоположението. Като цяло това
не е особено иновативно решение.

Заключение от теста
Courier 3030 дава възможност за оптимизация на
лийн управлението на процесите и максимална производителност. Автономният стакер е икономично решение при недостиг на работна ръка чрез ефективно
и надеждно изпълнение на различни повтарящи се задачи. Благодарение на уникалната за индустрията технология за автономно управление на Seegrid вече не
са необходими корекции на инфраструктурата. Това е
огромно предимство според тестовия екип на IFOY.
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etaLINK 3000
зарежда машините
безконтактно

W

iferion предлага на пазара etaLINK 3000 – първата безконтактна безжична система за зареждане за индустриални електрически превозни
средства (складови машини, AGV и роботи). Системата
позволява автоматично зареждане с CAN контролиране
на съвременните акумулаторни системи. Тя може бързо
и гъвкаво да се инсталира без съществени изменения в
инфраструктурата. Благодарение на интелигентната вътрешна комуникация процесът на зареждане започва за
по-малко от секунда. След зареждане индустриалната
машина или електрокарът могат да продължат да се движат, като системата автоматично се изключва.
Мащабируемите модулни енергийни системи са
базирани на патентованата индуктивна система за зареждане etaLINK 3000, която вече се използва от известни индустриални и логистични компании. Решението за зареждане не изисква присъединяване или
плъзгащи се контакти и позволява ефективно и бързо
междинно зареждане на батериите. Потребителите се
възползват от намалени времена на престой, износоустойчивост и по-ниски разходи благодарение на помалкия капацитет на батерията и икономичните междинни процеси на зареждане.
Системата работи на базата на електромагнитни вълни с висока честота. На специални места в пода са монтирани електромагнити, свързани към мрежата, а други
са поставени отдолу на самите машини и са свързани
с батерията. Когато машината спре на точно определеното място, електромагнитът в пода се активира и индуцира енергия в приемащата намотка на машината, която подава електричество към батерията. При тръгване
на машината зареждащата станция в пода се изключва.
Зареждащата система е изключително подходяща
за AGV и работи с литиево-йонни батерии. При тях
зареждащи станции могат да се монтират на всяка
спирка за товарене и разтоварване. Така, докато машината обработва товара, може да бъде частично заредена. По този начин автоматизираните машини могат да работят по 24 часа в денонощието без специален престой за зареждане.
Системата etaLINK 3000 е безконтактна и защитена от влияния на околната среда с IP клас IP67. По отношение на цената новото решение е с паритет на
42
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разходите на системно ниво с конвенционалните решения за зареждане, но има по-малко износване.
Индуктивната система за зареждане etaLINK 3000
може да се комбинира и с проекти за модернизиране, така че потребителите да увеличават устойчиво използването на капацитета и ефективността на автопарка чрез гъвкава и мащабируема интеграция.

Ниво на иновации
С etaLINK 3000 Wiferion е създала решение, което
приема тази задача като квазиуниверсален индуктивен
метод за зареждане. Тя може да се използва не само
в специализирано превозно средство, но и при други
транспортни дейности.
Универсалната система за зареждане прави силно
впечатление на индустриалните компании. Тя е подходящо разработена и за дългосрочна употреба.

Заключение от теста
Поради адаптивността към различни системи (батерии, стратегии за зареждане, управление на батерията и т.н.) системата е много добре приложима. Тя
може да бъде инсталирана директно в работните помещения, тъй като няма точки на задействане. Системата е много добре обмислена по отношение на потребителския интерфейс, осигурява интелигентно управление на батерията и зареждането. Необходимо е
допълнително оборудване на превозните средства.
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Celluveyor подрежда
пратките от конвейера

C

elluveyor на фирмата Cellumation е модулна система за придвижване на стоки, състояща се от
шестоъгълни клетки, които могат да бъдат сглобени по различни начини. Всяка клетка (cell) се състои
от 3 колела, разположени на 120 градуса. Всяко от тях
се задвижва от отделен електродвигател с независимо
управление. Тези клетки се сглобяват в обща платформа, според мащаба на стоките, като броят им се определя от размерите на пакетите, които ще се редят. На
повърхността на клетъчния транспортьор пакетите, които се подават от конвейера, могат да бъдат преместени
и позиционирани гъвкаво благодарение на въртящите се в различни посоки колела. По този начин се изпълняват различни сложни задачи. Например клетъчният транспортьор може да получава от конвейер отделни пакети (кашони) и да ги подрежда в слоеве (редове)
по няколко пакета в ред. Те автоматично се вземат със
специални захвати и се редят на палети. На теста беше
демонстрирано точно това приложение, като конфигурацията на подреждане на кашоните в редове за палети лесно може да се променя.
Клетката на Celluveyor е централният елемент в
тази технология – тя винаги е стандартна, независимо от приложението и може да се произвежда в големи количества.
Всеки клетъчен модул може да бъде програмиран
и конфигуриран чрез инсталирането на нов софтуер –
подобно на приложенията на смартфон. За това не се
изискват познания по програмиране, като всеки, който може да използва смартфон, може да контролира
системата от клетъчни устройства.
Технологията може да се използва в различни приложения, като станции на конвейери при придвижване на стоките, при които се изисква по-сложно движение, отколкото „само напред“. Celluveyor може да
бъде успешно прилаган в логистични центрове и производствени помещения, където има непрекъснато
подаване на стоки и пратки. Също така е подходяща
за производителите на машини, които транспортират
или обработват материали, като плочи, дърво, стъкло
или метали.

Подреждането на тотове (пластмасови кутии), картонени и други видове кутии като част от процеса на
палетизиране, както и разпределението на слоеве (редове) по време на депалетизиране са от голям интерес за широк спектър приложения в промишлеността
и търговията.
Със своя продукт от Cellumation предлагат решение, което е много широко модулирано и по този начин позволява висока степен на стандартизация с висока степен на гъвкавост. Намесите и промените могат да бъдат правени дистанционно.

Ниво на иновации
Модулният дизайн е иновативен. Благодарение на
съвместната работа на клетките могат да се извършват свободни движения на стоките по повърхността. Поради високата степен на стандартизация повредените модули могат бързо и лесно да бъдат заменени, като не е необходимо пренастройване на линията след това.
Конструкцията е здрава и подходяща за промишлена употреба и прави голямо впечатление както визуално, така и технически. Приложението є обаче е
ограничено до формиране на редове за палетизиране
и депалетизиране на стоките.

Заключение от теста
Много иновативен принцип на транспортиране с
висока гъвкавост. Системата постига впечатляващи характеристики – дори с ръчна намеса понякога. Допълнително с нея се пести и място.
Като цяло възможностите є за приложение са
ограничени. Вероятно системата е трудна за използване икономически.
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inventAIRy X:
инвентаризация
с дрон и AGV

С

истемата inventAIRy X на производителя
doks. Innovation е съставена от дрон DJI Mavic 2
Enterprise, който работи заедно с AGV платформа. Снабден с иновативната doks. technology, софтуер, 1D и 2D скенери и 12-мегапикселова камера,
inventAIRy X левитира напълно автономно в коридорите между стелажите. Той не само сканира данните
за запасите, но отчита и други параметри, като температура на съхранение, качество на опаковката и възможни повреди. Благодарение на размерите това решение може да се използва и в тесни коридори. Потребителят лесно може да види събраните данни на
свързан с дрона ръчен терминал. С помощта на софтуера на inventAIRy X цялата информация е достъпна
на екрана на потребителя. Това позволява да се наблюдават входящите и изходящите стоки, да се преглежда информацията за капацитета, да се контролират дронове и да преглежда най-новата информация
за складираните стоки. Този софтуер е едновременно средство за съхраняване на данни и перспективно
средство за планиране. Решението може да се използва във всички палетни стелажни системи, като внедряването му във вече съществуващи складови структури става с минимални усилия благодарение на интерфейса за връзка с всички общи WMS и ERP системи.
Освен навигацията AGV гарантира, че батериите
на дрона са напълно заредени и готови за употреба.
Това позволява непрекъснатата работа на дрона, който лети до всеки слот на стелажите, откривайки и сканирайки баркодове. Дронът е оборудван с камера с
висока разделителна способност, която прави снимки на палета и палетомястото по време на сканиране.

Сред многото проучени възможности за разумна
употреба на дронове автоматизираната инвентаризация е сред най-успешните идеи. Автоматизирана процедура дава възможност да се прави инвентаризация
не само веднъж годишно, а по-често през годината
поради по-малките усилия.
Системата работи стабилно и ефективно, но според производителя са необходими около 2 минути на
място за откриване на конкретна стока. Редовната
употреба в среда, която също трябва да се използва
паралелно и от хората, изглежда доста трудна.
Решаващите критерии за логистичните компании
да използват inventAIRy X са наблюдението на живо
на склада по време на работа, както и интегрирането с минимални усилия в съществуващите WMS и
ERP системи. Събраните данни могат да бъдат използвани като основа за оптимизиране на по-нататъшните
процеси на планиране.
Дронът незабавно спира при откриването на
препятствия, като това гарантира безопасността
на хората и предметите. Полетната операция замества работата на служителите на големи височини и свежда до минимум рисковете от злополука.
inventAIRy X може да се използва и извън основните работни часове, за да не се нарушават работните процеси. С него може разумно да се оползотворяват престоите.

Ниво на иновации
Интелигентната комбинация от AGV на кораб-майка и дрон като свободно летяща камера позволява максимално независим запис на запасите. Етикетите се разпознават и регистрират с изключително висока степен на свобода. Навигацията и управлението се
извършват от AGV, на който дронът се приземява при
необходимост.

Заключение от теста
Цялата система е добро приложение за дронове и приятен подход при управлението на инвентара. С 2 минути време за обработката на етикет и редовната подмяна на батерията системата не е особено ефективна.
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Категория: Стартъп на годината

ForkOn,
който управлява
машините

В

света на карите софтуерът за флийт мениджмънт
на паркове от складови машини обикновено се
предлага от производителите на машини. Облачно базираният ForkOn е първият флийт мениджмънт
софтуер за кари, който е изцяло независим от каростроителите. Според създателите му с помощта на платформата се постигат годишни икономии до 20%, като
фокусът е върху общите разходи за собственост (total
cost of ownership). Освен това са интегрирани и други
функции, като указване на локално местоположение на
машините и управление на зареждането им.
Според иновационния тест на решението продуктът на ForkOn поставя фокуса върху независимостта
на доставчика на софтуерното решение от производителите, интуитивната работа и не на последно място – събирането и оценката на данни. Заключението
за пазарната релевантност е, че софтуер, който работи съвместно с машини на няколко производители, е
от значителна полза за клиента.
Системата е широко използваема и отваря възможности, надхвърлящи класическите системи за управление на кари. Целевите клиенти на платформата
са компании с над 30 машини, особено ако са от различни производители.
Целта на ForkOn е да бъде „главният агент“ между
големите производители на мотокари и крайния клиент. С лесното за използване SaaS (softwear of service)
решение клиентите могат да спестят 20% от годишните разходи на целия автопарк, твърди производителят. Това се постига чрез консолидиране и обединяване на различни източници на данни, например данни,
предоставени от самите клиенти, от партньори или от
външни източници. Чрез непрекъснат анализ на новопристигналите данни ForkOn може да предупреждава клиента за всички проблеми в автопарка или работните процеси, както и активно да предоставя препоръки за оперативни подобрения.
Основните предимства за потребителя на ForkOn
могат да бъдат структурирани в 3 основни области.
На първо място, основното предимство е спестяването на разходи по отношение на следпродажбените услуги, особено по отношение на сервиза, резервните
части и управлението на договорите. Клиентът получава автоматично генерирани анализи на отчети за услуги и фактури, съдържащи и проактивни препоръки,
например промяна на местоположението на карите в

различни дъщерни дружества (увеличаване на използването), промяна на собствеността (лизинг, наем или
собственост), закупуване и съхранение на конкретни
резервни части, корекция на неправилно таксувано
работно време и много други.
Второто основно предимството за клиента се основава на оптимизирането и автоматизирането на вътрешните процеси, спестяването на неговото време и
ресурси.
Третото основно предимство за клиентите според
производителя е консолидирането не само на софтуерните програми на различните производители на кари,
но и на системите на различните хардуерни функции
(управление на батерията, локализиране в закрити помещения, софтуер за анализ на сензори и др.).

Ниво на иновации
Иновацията в рамките на решението на ForkOn
е както всеобхватната координация, така и цялостният подход в техническите и икономическите области
(предупредителни сигнали).

Заключение от теста
Тази многофункционална система за управление
на автопарк от кари, която не е обвързана с нито
един производител, е добро решение.
За съжаление, софтуерът е ограничен до машини с
водачи и не предлага решение за съвременните AGV
системи или децентрализирани транспортни роботи.
Васил ВАСИЛЕВ
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Home Delivery World
На 22 и 23 септември ще се състои събитието, насочено към последната миля в логистиката
Home Delivery World.* През последните 7 години форумът е провеждан в САЩ. През 2020 г. за
първи път се организира в Европа. Негов домакин ще е Амстердам (Нидерландия). Изложението
и съпътстващата го конференция са посветени на иновативните решения в доставките до последната миля, управлението на веригата на доставки, складирането, вътрешната логистика, опаковането, дистрибуцията, управлението на инвентара, омниканала и градската мобилност. Предвидена е площ от 4000 кв.м за експозоната. Сред основните теми, които ще се обсъждат на конференцията, са колети и тежки пратки, хранителни стоки, данни и анализ, градска логистика и трансгранични доставки.

Parcel+Post Expo 2020
Между 13 и 15 октомври 2020 г. във Виена (Австрия) ще се проведе традиционното изложение за пощенски, куриерски и експресни услуги Parcel+Post Expo. Участници в него са национални и частни пощенски оператори, фирми за куриерски услуги, електронни търговци, спедитори и логистични компании. Всяка година събитието привлича аудитория от близо 4000 експерти
и мениджъри от над 100 страни. Близо 250 международни изложители представят най-новите си
продукти и услуги в свободната експозона. В рамките на изложението се организира и конференция, като през тази година част от темите са свързани с нарастващите предизвикателства в градската логистика, включително иновациите и опциите в доставките до последната миля. Предвидени са още панели, свързани с дигитализацията, автоматизацията и изкуствения интелект.
www.parcelandpostexpo.com

КНИГИ

*Предвид международните ограничения за пътуване и в интерес на здравето и безопасността на
посетителите организаторите на събитията информират, че датите могат да бъдат променени.

Инструменти за управление на логистиката и веригата на доставки
В книгата „Инструменти за управление на логистиката и веригата на доставки“ (The Logistics
and Supply Chain Toolkit) с автори Гуин Ричардс и Сюзън Гринстед са представени практически съвети, инструменти и рамки за управление на склада, наличните стоки и доставките. В труда са дадени практически идеи и информация за оптимизиране на логистичните процеси и веригата на
доставки. Авторите разглеждат решения и планове, обхващащи различни подсектори в складирането, логистиката, управлението на веригата за доставки, инвентаризацията и аутсорсинга. Всеки представен инструмент обръща внимание на ключови принципи в своята област и дисциплина, като дава на читателите различни подходи, които да бъдат използвани в сложни обстоятелства.
Гуин Ричардс има над 30-годишен опит в складово управление и логистика и е гост-преподавател в Университета Уоруик (University of Warwick), Обединеното кралство. Сюзън Гринстед
е преподавател и консултант, работещ с редица образователни институции във Великобритания,
Франция и Финландия, както и с многонационални компании.
www.koganpage.com

Управление на отпадъците в световен мащаб
В книгата „Управление на отпадъците в световен мащаб“ (Global Waste Management) на Камила Поуп се разглежда трансграничната търговия с отпадъци и са представени практически решения и стратегии. В труда са очертани възникващите в световен мащаб кризи с управлението на
отпадъците, като са разгледани перспективите в развиващите се държави по света и международните отношения между тях. Книгата представя екологичната страна, като разглежда проблемите и
от правна гледна точка. Фокусът е поставен върху трансграничното превозване на отпадъци като
текуща и противоречива практика, превръщайки управлението на отпадъците в глобален въпрос.
Камила Поуп е адвокат в областта на околната среда. Носител е на наградата Green
Talents 2017, връчена от Министерството на образованието и научните изследвания в Германия.
www.koganpage.com
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WE ARE DETERMINED TO EXCEED CUSTOMER EXPECTATIONS
We’ve been invited by Mr. Dimcho Dimchev,
We also did not skip the topic of the COVID-19
Manager of cargo-partner Bulgaria EOOD, to get ac- pandemic, which spread across Europe and affected
quainted with the company’s new project – a direct the manufacturing and logistics sectors. “The conrail line into the logistics complex, located close to cerns of citizens and economic operators in Bulgaria
Sofia Airport. In our conversation with him, we dis- further narrowed the demand for logistics services”,
cussed many other current challenges facing the lo- he said. “In this situation, we are working hard to opgistics on a global and local scale. Special attention timize resources according to operational needs, and
has also been given to the “difficult” issues in logis- to reduce the number of people in office locations,
tics, namely the selection of personnel, staff motiva- thus reducing the risk of spreading the coronavirus
tion, participation, and working with young people.
infection”.

10

INNOVATIONS ARE IMPROVED GOOD PRACTICES
Nearly thirty years ago, VALI Computers start- Asia. The company has a modern logistics hub with
ed out as a family business. Nowadays, the compa- an area of 10,000 sq.m, located near Veliko Tarnovo.
ny is one of the leading distributors of technological The construction of an additional warehouse with an
products in Bulgaria. The company’s portfolio in- area of 900 sq.m is forthcoming. The management
cludes more than 10,000 product items, beginning team is planning to use such additional storage area
from small lithium batteries up to drones. General- for non-standard pallets, and for certain products
ly, most of the goods are imported from Europe and that cannot be stored in the pallet cells.

16

THE EU IS PREPARING FOR TOUGH NEGOTIATIONS WITH THE UK AFTER BREXIT
Mr. Andrey Novakov is a Member of the EuropeMy personal conviction is that transportation
an Parliament, and is pretty well-known as a person and transport infrastructure are of vital importance,
who supports many causes. He speaks with emotion and are at the heart of the EU’s circulatory system
about his participation in the negotiations for the Eu- which supports private initiative and business in
ropean budget, the EU’s transport policy, and fights each member state, and is a factor that will make Euhard against the double standards in the European rope stronger and freer and more stable. I will also
Union.
fight hard to keep the European funds flowing to
“This year is turbulent as hell, and we’re in the support investments, as they are an indispensable
midst of a storm, I would say, given the global cri- part not only for Bulgaria but also for many other
sis triggered by COVID-19 pandemic. But the work countries when it comes to public investments in ardoes not stop, and against the backdrop of this storm, eas that are less popular and attractive economically
my three priorities are: to preserve cohesion policy, for private investors”, says Mr. Andrey Novakov in
transport policy, and EU’s external borders.
an interview for LOGISTIKA magazine.

20

VIRTUAL TEAMS DEVELOP DIGITAL SOLUTIONS FOR THE RETAIL INDUSTRY
Kaufland IT HUB Bulgaria is the home of ing products to the development of completely new
the second-largest tech team of the international ones. Technological products and applications for
Schwarz Group. The establishment started its work logistics, storage, finance, HR, and many others are
with a team of nine software developers at the end of being developed here. The technological hub has
2016, and today it employs over two hundred spe- also established its own IT academy. In the begincialists.
ning of 2020, two training programs have kicked-off
The team in Bulgaria provides various digital aimed at young people with next to zero professionsolutions, and backs the technological needs of the al experience in computer programming and softentire Schwarz Group – from the support of exist- ware development.

27

IFOY AWARDS 2020: ROBOTS AND INNOVATIVE ROBOTIC STARTUPS
In this issue, we continue to brief you on the nomThe competition in the Start-up of the Year catinated machines and solutions for the IFOY Awards egory is the fiercest in years. The contenders are:
(International Intralogistics and Forklift Truck of the 100% wireless charging system etaLINK 3000
the Year) 2020, presenting the jury’s conclusions of the German manufacturer Wiferion GmbH, the
on their technical performance and innovative so- modular conveyor system for complex material hanlutions. In the AGV/Robot category, the nominated dling tasks Celluveyor of the Bremen-based start-up
contenders are three. The first one is the highly auto- cellumation, inventAIRy X of the German start-up
mated tugger TractEasy of the French manufacturer doks.innovation GmbH – an inventory system with
EasyMile, which can be used both outdoors and in- AGV and a drone detecting stock levels in waredoors. The second solution is the picking robot C200 houses, and the independent fleet management soof the Chinese manufacturer Geek + Robotics. The lution for forklift trucks and other industrial trucks
third contender is the automated forklift truck Cou- ForkOn, presented by the German logistics start-up
rier 3030, by the American Raymond Corporation.
of the same name.

39
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