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ABSTRAKT 

Tato studie pojednává o využití Radio Frekven�ní Identifikace v obchodní logistice. Se-

znamuje �tená�e s principem této technologie, z �eho se skládá i možnostmi jejího využití. 

Je zde popsáno rozd�lení RFID i její rozdíl oproti �árovému kódu. Postupn� se tedy �tená� 

dozví jak RFID pracuje a jaké výhody tato technologie p�ináší. Do�te se i p�ípadných rizik, 

které RFID p�ináší. Jsou zde popsány informa�ní systémy, které se b�žn� používají v ob-

chodní logistice i informa�ní systém, který spolupracuje s RFID technologií. V textu je 

zpracována i SWOT analýza této technologie. V druhé �ásti této studie je nastín�n návrh 

obchodu budoucnosti s využitím RFID. Popisuje organizaci skladu i samotné prodejny 

s použitím nových technologií. K záv�ru jsou uvedeny možné náklady i ekonomické p�íno-

sy, definice sou�ástí i požadavky na celý systém. 
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ABSTRACT 

This study is about application of Radio Frequency Identification. The reader is informed 

about principle of this technology, structure and possibility of its application. There are 

types of RFID and also the difference between the RFID and bar code. The reader will 

know step by step about the work of RFID and advantages of this technology. He will read 

also about possible risk, that can be made by RFID. The information system are described 

there, that are applicated in the store logistic and the information system that is in coopera-

tion with RFID technology. There is also SWOT analyze of this technology. The second 

part of this study is about suggestion of the future store with application of RFID. It is 

about the organization of warehouse and store with application of new technology. At the 

end the reader will know about economical cost and use and requests to the whole system. 
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ÚVOD 

Dnešní doba klade �ím dál v�tší nároky na rychlost a pohodlnost. Ve všem se za�íná pro-

jevovat proces automatizace a obchodní logistika není výjimkou. �árový kód se za�al 

používat od roku 1995 a tém�� nic se na n�m nezm�nilo. Jen se dovedl k dokonalosti, ale i 

to už nesta�í a musí se p�ijít s n��ím novým. Za 2. sv�tové války se experimentovalo 

s technologií zvanou radio frekven�ní identifikace. �asem se tento systém vylepšoval a 

za�al používat v obchodech, jako ú�inná ochrana proti zlod�j�m. Když vývojá�i zjistili, že 

tento systém má v sob� mnohem víc potenciálu, za�ali ho využívat i pro jiné mnohem ná-

ro�n�jší ú�ely. Nejprve jednodušší operace, jako nap�. sledování zásilek, kde se využívalo 

pouze EPC �íslo a �asem se za�ala p�idávat i pam�	, ve které se uchovávali nejr�zn�jší 

informace. Vývoj se dostal až tak daleko, že se za�alo uvažovat a nahrazení �árových kód� 

touto technologií. Nahrazení není ten správný termín, spíš dopln�ní, kde se �árový kód a 

RFID budou navzájem dopl
ovat. Ob� technologie mají své výhody i nevýhody a proto 

budou pracovat spole�n�. Testují se pilotní projekty, vyhodnocují výsledky a odstra
ují 

nedostatky spojené s RFID. Jak to tak vypadá, je to technologie budoucnosti a její úplné 

zavedení je jen otázkou �asu. Ale už te� je z�ejmé, že jenom obchodní logistikou to ne-

kon�í.   



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky 10 

 

I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 ÚVOD DO RADIO FREKVEN�NÍ IDENTIFIKACE 

RFID – Radio Frekven�ní Identifikace p�edstavuje pokro�ilou informa�ní technologii, se 

kterou se setkáváme v b�žném život� p�i r�zných aplikacích. M�že se jednat o systémy 

evidence inventá�e, kontrolu kvality, automatizace ú�etnictví apod. Všude tam je nutný 

p�esný sb�r dat, který nelze vždy zabezpe�it kontaktními systémy nebo systémy s �árovým 

kódem. Pr�lom ve vysokofrekven�ní identifikaci vyvolal tzv. „inteligentní papír“. Jedná se 

o ultratenký transponder, který lze pouzd�it mezi dva papíry, �ímž vznikne samolepící ští-

tek. Tímto typem transponderu se podstatn� zvýší výkon automatické identifikace a rozší�í 

se �etnost sledovaných cest. 

Bezkontaktní identifika�ní systém je založen na principu rádiového p�enosu dat mezi sní-

ma�em (vysíla�em) a pohybujícím se objektem (osoba, automobil, palety ve skladu atd...). 

Objekt musí být vybaven takzvaným transponderem (TAGem), což je elektronický obvod, 

který obsahuje p�ijímací/vysílací anténu, nabíjecí kondenzátor, pam�	 a nepot�ebuje napá-

jení z baterie. V zásad� celý systém pracuje jako dvouanténní, jedna je v transponderu a 

jedna je p�ipojena ke sníma�i. Transpondery mohou být v r�zném provedení - v�tšinou 

podle charakteru aplikace (nap�. karty velikosti kreditních karet, sklen�né ty�inky, plastové 

disky, válce atd...) 

Tato technologie nabízí pro vývojové pracovníky možnosti r�zných nových aplikací nebo 

inovací v mnoha odv�tvích trhu. Nabízí se zde vznik netypických aplikací – sledování cest 

zboží p�es rozd�lující uzly až k uzav�ení distribu�ního cyklu u zákazníka. Technologie 

umož
uje také simultánní identifikaci, které lze s úsp�chem využít v distribuci obalových 

jednotek u spedi�ních firem nebo p�i identifikaci zavazadel v letecké p�eprav�. Zavedením 

této technologie se ihned dostaví ekonomický a �asový efekt. Navíc je zvýšeno i zabezpe-

�ení systému proti zneužití, nebo	 pad�lání transponder� je velice obtížné. Tímto lze na-

p�íklad rozpoznat originální zboží od náhražek. 

RFID technologie je spolehlivou informa�ní metodou. Aplikací této identifikace lze vylou-

�it ru�ní t�íd�ní a zápis, manuální kontroly apod. Výsledkem je zvýšení výkonu a rychlosti 

sb�ru informací vedoucí k lepšímu rozhodování na základ� nejaktuáln�jších informací. 
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1.1 Princip RFID 

Systém RFID se skládá z antény, vysíla�e s dekodérem (nazývaný také RFID sníma� nebo 

�te�ka) a transponder pro ozna�ení sledovaného p�edm�tu/osoby. Princip �innosti RFID 

spo�ívá v tom, že �te�ka periodicky vysílá pulsy prost�ednictvím antény do okolí. Objeví-li 

se v dosahu antény transponder (TAG), p�es jeho vlastní anténu p�ijme signál a ten využije 

k nabití svého kondenzátoru energií, která je dostate�ná k jeho aktivaci a následné odpov�-

di zp�t sníma�i. Ten signál od transponderu p�ijme a po jeho vyhodnocení jej p�edá k dal-

šímu zpracování. 

 

 

 

 

obrázek 1 – Blokové schéma RFID 

�te�ka vysílá napájecí impuls o délce asi 50ms - obrázek 2. Impuls je p�ijat anténou trans-

ponderu, která je nalad�na na stejnou frekvenci. Tato p�ijatá energie je usm�rn�na a vznik-

lým nap�tím je nabit interní kondenzátor. Po ukon�ení vysílaného pulsu transponder oka-

mžit� vyšle zp�t svá data . K napájení transponderu b�hem jeho vysílání slouží práv� toto 

nap�tí nast�ádané na vnit�ním kondenzátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 2 – Princip p�enosu dat 

Délka p�enášených dat je 128 bit� v�etn� zabezpe�ovacího kódu a p�enos trvá p�ibližn� 20 

ms. Tato data jsou zachycena anténou p�ijíma�e (�te�ky) a dekódována. Poté je nabíjecí 
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kondenzátor transponderu vybit a o�ekává se další nabití a �tení. Perioda mezi dv�ma 

cykly je mezi 20 ms až 50 ms a je závislá na nastavení systému - obrázek 2.  

1.2 Rozd�lení RFID systém� 

tabulka 1 – Rozd�lení RFID podle použité frekvence 

nízká frekvence 

125 – 134 KHz 

LF Tag 

vysoká frekvence 

13.56 MHz 

HF Tag 

velmi vysoká frek-

vence 

860 – 930 MHz 

UHF Tag 

mikrovlnná frekven-

ce 

2.45, 5.8 GHz 

MW Tag 

dosah pod 0,5 m 

malá rychlost snímání 

vysoké výrobní nákla-

dy 

možnost snímání na 

kovu  

a p�es kapalinu 

dosah do 1 m  

dostate�ná rych-

lost snímání 

vysoké výrobní 

náklady  

obtížné snímání 

p�es kapalinu 

dosah do 3 m 

velká rychlost snímá-

ní 

nelze snímat p�es 

kapalinu, 

obtížné snímání z 

kovu 

dosah do 10 m 

možnost snímání p�i 

extrémn�  

vysokých rychlos-

tech 

velká cena tagu 

 

Podle vazby se rozeznávají systémy RFID s t�snou vazbou (close coupling), se vzdálenou 

vazbou (remote coupling) a s velkým dosahem (long range). U systém� s t�snou vazbou se 

transpondery zasunují do sníma�e nebo se p�ikládají na jeho povrch. Dosah je velmi malý - 

do 1 cm. Systémy se vzdálenou vazbou mají dosah zápisu a �tení až do 1 m; transponder a 

sníma� jsou zde svázány induk�n�. Systémy s velkým dosahem se nabízejí s dosahem od 1 

m zhruba do 10 m; pracují v mikrovlnném pásmu. Protože p�enášená energie nesta�í k 

provozu transponderu, mají transpondery v t�chto systémech podp�rnou baterii. 

Systémy RFID se d�lí podle obrázku 3 na �tecí/zapisovací (read and write) a na �ist� �tecí 

(read only). 
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obrázek 3 – Rozd�lení transponderu podle schopnosti �íst/zapisovat 

U �tecích/zapisovacích systém� lze do pam�ti transponderu individuáln� ukládat informa-

ce definované uživatelem; údaje mohou být �teny, m�n�ny a aktualizovány. U �tecích sys-

tém� se vyráb�jí pam�	ová média s pevným, nep�episovatelným kódem; v pop�edí je zde 

�ist� identifikace výrobk�. Skupinové snímání (multiple) umož
uje pomocí tzv. antikolizní 

funkce �íst a zapisovat údaje n�kolika transponder� sou�asn�. 

Obecn� lze �íci, že existují dva základní systémy nasazení RFID. Jedná se o tzv. open loop 

(otev�ená smy�ka) a closed loop (uzav�ená smy�ka). 

1.2.1 Open loop 

Typickým p�íkladem otev�ené smy�ky je použití EAN kódu pro identifikaci zboží v rámci 

dodavatelského �et�zce. Výrobce ozna�í výrobek p�i výrob� a stejný kód je použit p�i iden-

tifikaci ve skladech, v distribu�ních spole�nostech, velkoskladech i maloobchodních pro-

dejnách, p�i�emž p�i ozna�ování výrobku není p�edem znám koncový odb�ratel. Ozna�ení 

výrobku je jednorázové a u RFID nap�íklad nelze po�ítat s recyklací transponder�. 

1.2.2 Closed loop 

Naopak uzav�ená smy�ka je nej�ast�ji použita ve výrob�, kdy se jednotlivý p�edm�t ozna�í 

na za�átku procesu a sleduje se jeho pr�chod celým výrobním cyklem. Na konci je toto 

do�asné ozna�ení nahrazeno tzv. trvalým, které je následn� použito mimo výrobní závod. 

Typickým p�íkladem je ozna�ení bloku motoru p�i zahájení montáže motoru, kdy je každá 

operace zahájena identifikací motoru a teprve na konci celého výrobního procesu je motor 

opat�en ozna�ením, které bude použito pro identifikaci motoru v servisních st�ediscích 

apod. Podobn� lze ozna�ovat vratné obaly, pokud se tyto pohybují mezi uzav�eným okru-
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hem firem. Technologie RFID je dnes nej�ast�ji použita u uzav�ených smy�ek zejména s 

ohledem na možnost recyklace transponder�, a tedy i snižování náklad� na jedno použití. 

1.3 Transponder 

Transponder je zkratkové slovo vytvo�ené z anglických pojm� transmit (p�enášet) a re-

sponse (odpovídat); skládá se z mikro�ipu (elektronického pam�	ového obvodu), z cívky 

�i antény a baterii v aktivních systémech - obrázek 4. 

Transpondery se vyráb�jí v mnoha velikostech, 

kapacitách, dosazích a rozsazích teplot. Mohou 

být tak malé, že se dají aplikovat zví�at�m, i dost 

velké, aby pokryly celý st�l. Skoro všechny jsou 

odolné v��i šok�m, chemikáliím, špín� a vlh-

kosti. Zatímco proti okolním vliv�m jsou skoro 

imunní, jejich �tecí/zapisovací vzdálenosti mo-

hou být ovlivn�ny vzdáleností k železu, �i elek-

tromagnetickému zá�ení. 

obrázek 4 – Struktura pasivního transponderu 

Transpondery mohou být napájeny interní baterií (aktivní) nebo energii z antény (pasivní). 

Pasivní transpondery mají zanedbatelné požadavky na údržbu a teoreticky nekone�nou 

životnost. Aktivní transpondery jsou omezeny životností baterie, n�které jsou proto nabí-

zeny s vym�nitelnou baterií, nebo s velkokapacitní baterií. 

Transpondery se ozna�ují také jako mobilní datové pam�ti. Podle zásobování proudem se 

transpondery d�lí na aktivní (s baterií pro vlastní zásobování energií) a pasivní (energie pro 

p�enos dat se p�edává induk�n� od sníma�e). Kapacita pam�ti u aktivních a pasivních 

transponder� je velmi r�zná - tabulka 2. 
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tabulka 2 – Kapacita pam�ti pasivních a aktivních transponder� 

Typ transponderu Pam�	 (bit�) 

pouze �tení 40 až 512b 

�tení a zápis pasivní 386 až 8Kb 

�tení a zápis aktivní 16Kb až 2Mb 

 

Transpondery jsou d�leny do t�í hlavních skupin - na R/W, WORM a R/O. 

• R/W identifika�ní prvky obsahují pam�	 pro uložení dat. Uložená data mohou být 

�tena nebo modifikována. Cenov� jsou dražší než WORM nebo R/O. 

• WORM identifika�ní prvky obsahují pam�	, ve které je možné jednotlivé bity 

modifikovat. Po zápisu již nem�že být obsah m�n�n. 

• R/O identifika�ní prvky obsahují naprogramovaný unikátní kód, který již nem�že 

být m�n�n. To p�ispívá k bezpe�nosti dat, uložených na identifika�ním prvku. 

Slouží zejména k uložení identifika�ní informace o p�edm�tu, zví�eti nebo osob�, 

kterou identifikují. Jsou nejlevn�jší. 

Každý transponder dostává p�i výrob� identifika�ní �íslo (EPC), což zaru�uje jeho jedi-

ne�nost. Transpondery se nabízejí a používají s r�znou formou oplášt�ní (um�lá hmota, 

sklo, mince, p�ív�sky, �ipové karty, Smart Label). Používají se zhruba deset let (celosv�to-

v�: 200 mil. kus� v roce 1999, podle firmy Texas Instruments 1 mld. kus� v roce 2004). 

EPC o délce 96 bit� má nabídnout dostate�ný �íselný prostor 268 milion�m výrobc� pro-

dukujícím každý 16 milion� druh� výrobk� (t�íd) a v každé t�íd� je prostor pro 68 miliard 

sériových �ísel. Protože zatím není ani teoretický výhled na upot�ebení takového množství 

�ísel EPC, mohou �ipy používat EPC o délce 64 bit�, což sníží jejich cenu. Na druhou stra-

nu je zde i výhled pro p�echod na 128 bit� pro p�ípad, že by �íselné �ady p�estaly sta�it. 

1.3.1 Nálepka (label) 

Nálepky mají natišt�né, vyražené, nebo jinak zhotovené radio frekven�ní cívky na papíro-

vém/polyesterovém substrátu s pam�	ovým �ipem. I p�es menší odolnost k okolním vli-

v�m nabízejí nálepky nižší cenu a jsou ideální pro postradatelné aplikace. Nálepka cestuje 
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s výrobkem po celou dobu výroby a dopravy. Když je poté koupena zákazníkem, prost� 

vypadne z �et�zce, narozdíl od znovu použitelných transponder�. Proto se používají hlavn� 

pro sériové výrobky. 

 

 

 

 

obrázek 5 – Ukázka nálepky  

1.3.2 PCB 

Jsou zapušt�ny p�ímo do výrobku nebo do dodávky i p�es nete�nost k vysokým teplotám. 

Když se dostávají do kontaktu s okolními vlivy, pot�ebují zapouzd�ení. Výhodami jsou 

nízká cena a vysoká odolnost i v podmínkách, kde by nálepky neobstály. 

P�íkladem použití je výroba plastických palet. PCB je vloženo do palety p�i ultrazvukovém 

sva�ování. Tak se z palety stane chytrá paleta, ze které mohou být �teny i ukládány infor-

mace po celý výrobní kolob�h.  

 

 

 

obrázek 6 – Ukázka PCB 

1.3.3 Informace obsažené v �ipech 

K odvozování informací na základ� EPC p�ímo slouží služba zvaná Object Name Service - 

ONS. Ta p�i�azuje ke každému EPC adresu s popisem zboží ve formátu XML, resp. jeho 

speciálním derivátu PML - Physical Markup Language. V tomto formátu se mohou ucho-

vávat všechna pot�ebná data ke zboží, jako je jeho záruka, trvanlivost, zp�soby použití a 

další údaje, jež m�že obchodník snadno importovat a používat. 
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1.3.4 Výhody transponderu 

Transponder se používá k identifikaci a jako pam�	 (až do 2 Mb) pro dopl
ující informace. 

Uložená data jsou kdykoliv k dispozici bezprost�edn� na objektu, aniž by muselo existovat 

napojení na centrální databanku. Tato technologie poskytuje další výhody v porovnání s 

�árovým kódem. Pro vým�nu údaj� není zapot�ebí vizuální kontakt mezi transponderem a 

zapisovacím/�tecím za�ízením ani p�esné polohování a orientování. �ipy nejsou citlivé na 

ne�istotu a vlhkost a tém�� se neopot�ebovávají. Taky lze �íst a zapisovat údaje n�kolika 

transponder� sou�asn�. Datový obsah transponderového �ipu se v dosahu sníma�� dá �íst i 

p�es obal. Lze rovn�ž �íst a popisovat transpondery na pohybujících se objektech. 

Spot�eba �asu na identifikaci jednoho objektu (vytvo�ení elektromagnetického pole, p�enos 

energie, p�enos údaj�) �iní �ádov� milisekundy. Datový obsah transponderového �ipu m�-

že být �tecími a zapisovacími operacemi libovoln� �asto m�n�n, údaje jsou voln� volitelné 

(údaje o výrobku, stavové údaje, logistické údaje). �ip obsahuje bezpe�nostní funkce pro 

ochranu p�ístupu, pro správu pam�ti a pro šifrování údaj�. Transponder má dlouhou život-

nost a vysokou znovupoužitelnost. Díky uvedeným výhodám mohou být transpondery vel-

mi dob�e nasazovány pro automatické �ízení materiálového toku. 

1.3.5 Aplika�ní možnosti pro transpondery 

V pr�myslu, v logistice, v doprav�, ve správ�, u ú�ad�, v obchodu, v zem�d�lství a v oblas-

ti volného �asu existují pro transpondery �etné aplika�ní možnosti: 

• sledování a registrování (tracking and tracing) prost�ednictvím "chytrých etiket" 

(Smart Label) na zboží a identifika�ních bod� v logistickém �et�zci 

• �ízení sklad� pomocí automatické identifikace skladovaného zboží a ukládacích 

míst 

• �ízení materiálového toku na základ� automaticky identifikovatelných produkt� na 

výrobních linkách 

• �ízení p�epravních prost�edk� pomocí transponder� a identifika�ních bod� v ob�hu 

t�chto prost�edk� 

• automatické registrování odpadu pomocí transponder� na odpadových nádobách a 

�tecích systém� na sb�rných vozidlech 

• identifikace a �ízení zavazadel na letištích 
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• identifikace vozidel v p�ístupových systémech a v p�ekládkových uzlech 

• zabezpe�ení proti krádeži pomocí elektronických imobilizér� ve spínací sk�í
ce 

vozidel 

• Euro-balisa ve vlakovém zabezpe�ovacím a �ídicím systému 

• bezkontaktní �ipové karty jako elektronické jízdenky ve ve�ejné osobní doprav� 

• identifikace zví�at pro automatické krmení p�i volném ustájení a pro m��ení množ-

ství mléka 

• správa knih a listin v knihovnách, správách, ú�adech a kancelá�ích 

• elektronická kontrola p�ístupu a evidence �asu v závodech 

• elektronické ozna�ování a identifikování sou�ástek, nástroj� a výrobk� 

• elektronický "životopis" na výrobku (p�vod, opravy, zabezpe�ení jakosti) 

• elektronické vin�ty, elektronický lyža�ský pas 

Je ovšem t�eba respektovat �áste�ná omezení kv�li fyzikálnímu principu této technologie 

se z�etelem na podmínky použití a na prost�edí. 

1.4 �tecí/zapisovací jednotky 

Vedle rozli�ných transponder� existuje na trhu rozsáhlá paleta �tecích/zapisovacích jedno-

tek ke zdokonalování systému RFID. Tyto jednotky se skládají z elektronických modul� s 

firmwarem pro vysíla� a p�ijíma� - ve výše uvedených kmito�tových pásmech, viz. tabulka 

1  v�tšinou s kmito�tovou nebo amplitudovou modulací a z p�íslušných elektricky p�izp�-

sobených antén s r�znou konstrukcí. Rozlišují se jednotky s poduškovými anténami, s brá-

novými anténami (jednostranné a dvoustranné) a tunelové jednotky s uspo�ádáním dvou 

horizontálních a dvou vertikálních antén.  

Další �len�ní je na stacionární a mobilní jednotky. Stacionární jednotky jsou pevn� vesta-

v�ny v ur�eném identifika�ním bodu (nap�íklad vjezdová vrata, st�l na vychystávacím 

míst�, výstup ze skladu, za�átek dopravníku). Mobilní jednotky jsou k dispozici jako za�í-

zení držená v ruce a skenery. Mohou být použity bez kabelu s dokovací stanicí k odesílání 

�i nahrávání údaj�, nebo s kabelem p�es sériové datové rozhraní k osobnímu po�íta�i.  

U ru�ních sníma�� existují i za�ízení schopná hybridního použití, která mohou jak snímat 
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�árový kód, tak �íst transponder a zapisovat do n�ho. Na trhu se rovn�ž nabízejí tiskárny 

schopné hybridního použití, které nap�íklad potiskují Smart Label nebo identifika�ní do-

klad �árovým kódem a sou�asn� �tou transponder a zapisují do n�ho. 

1.5 Normy pro RFID v �R 

V oblasti RFID byl ustaven nový systém EPCglobal - Electronic Product Code, který jed-

nozna�n� identifikuje nejen výrobce �i každý druh výrobku, ale i každý jednotlivý kus! To 

znamená, že každá pra�ka, televizor nebo pneumatika m�že mít sv�j vlastní elektronický 

identifikátor jedine�ný na celém sv�t�, podle kterého budou moci být identifikovány ve 

výrob�, ve skladech, v maloobchod�, v servisu i p�i likvidaci na konci své životnosti. Na-

víc EPC Global Gen2 zajiš	uje sjednocení frekvencí v rámci celého sv�ta na t�i základní 

regiony. Naše republika spadá do regionu �. 1 Evropa a Afrika s frekvencí pro RFID EPC 

Gen2 869 MHz. Transpondery spl
ující standard EPC Gen2 budou �itelné kdekoli ve sv�t� 

za�ízeními, které spl
ují normu EPC Gen2, bez nutnosti použití jednotlivých vysíla�� pro 

každý region. 

Standard EPC je založen na koncepci, kdy se každý RFID transponder chová jako licen�ní 

zna�ka. Namísto pokusu o ukládání velkého množství dat o specifických položkách nebo 

zásilkách na sou�asné kapacitn� omezené 64 nebo 96bitové transpondery je myšlenka za-

ložena na tom, že se jednoduše ukládají unikátní identifikátory, které odkazují na detailní 

informace uložené n�kde v globální síti. Tento identifikátor by m�l zahrnovat „�ídicí ID“ 

(pro identifikaci výrobce), „objektové ID“ (pro identifikaci t�ídy objektu) a sériové �íslo 

dané jednotlivé položky tak, jak je poskytne výrobce. Konsorcium EPCglobal po�ítá i s 

možností existence jednotné sít� poskytovatel� služeb s p�idanou hodnotou založených na 

licen�ních zna�kách, jejíž architektura by se podobala samotnému internetu. 

1.6 Fáze budování RFID infrastruktury 

V�tšina firem bude budovat RFID systémy postupn� s tím, jak se budou vyvíjet p�íslušná 

�ešení a jak se osv�d�í v praxi. 

Základní testování (2004): Výrobní podniky provád�jí místní vyhodnocení a navrhování 

obchodních proces� s tím, jak implementují minimum nezbytných sou�ástí infrastruktury, 

aby vyhov�ly požadavk�m ze strany partner�. Maloobchodní prodejci se pokoušejí dosáh-
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nout vyšší provozní efektivity v dodavatelských a distribu�ních centrech. Za�ínají se nasa-

zovat systémy pro �tení a zachycení dat. 

Provozní nasazení (2005 - 2006): Výrobci zvyšují míru využití svých systém� -- v�etn� 

sledování a integrace dat. Prodejci rozší�í u vybraných položek možnosti RFID zna�ení, 

aby umožnili pohodln�jší nákup. 

Podniková integrace (2007 - 2009): RFID data se zapojí do workflow a obchodních proce-

s�, spolupráce se zlepší natolik, že umožní tém�� realtimový sb�r dat i odezvu v dodavatel-

ském �et�zci a dojde k integraci podnikových aplikací. U maloobchodník� bude završeno 

nasazení systém� pro sledování pohybu zboží na úrovni položek a budou vyvinuty nové 

aplikace zvyšující komfort p�i nákupu. 

1.7 (Ne)bezpe�nost RFID 

1.7.1 Soukromí 

Mezi asi nejznám�jší p�íklady zneužití �ip� RFID pat�í relativn� snadné "odposlouchává-

ní" - již z principu své konstrukce totiž vybízejí k neoprávn�nému �tení. Bezkontaktní 

technologie s sebou v tomto ohledu navíc p�inášejí nevýhodu v tom, že o �tení nemusí le-

gitimní uživatel ani v�d�t. S konkrétním RFID �ipem m�že být spjata uživatelova identita, 

další potenciální hrozba tedy vyvstává ohledn� sledování pohybu osoby. Je tedy zapot�ebí 

získané záznamy (vstup do dve�í, �as projití kolem �te�ky apod.) udržovat v p�im��ené 

tajnosti a chránit p�ed cizími zraky. 

A�koliv technologicky by vy�azení RFID �ipu z provozu po opušt�ní obchodu nebylo ni-

jak p�ehnan� obtížné, je zajímavé sledovat, jak se tomu jednotlivé firmy brání. Nebezpe�í 

unikátní identifikace a možnosti "proscanovat" si �lov�ka a podle toho, v �em je oble�en 

nebo co má s sebou (a jaké RFID �ipy v tom), si jej za�adit do pat�i�né finan�ní kategorie a 

z toho také implikovat další kroky je p�íliš sv�dné, p�íliš lákavé a také nutn� p�íliš trnem v 

oku pro mnohé. 
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1.7.2 Do�asné narušení funk�nosti 

Další zajímavou techniku útoku na RFID p�edstavuje 

dob�e známý koncept DoS, tedy odep�ení služby, do�asné 

narušení funk�nosti. Jednou z uvád�ných praktik je 

uzav�ení do obdoby Faradayovy klece. Pokud by se 

úto�ník�m poda�ilo podobným zp�sobem zamezit 

komunikaci �ipu a �tecího za�ízení, m�že službu 

vypov�d�t nejen vlastní RFID jednotka, ale p�edevším (což 

je vážn�jší) celý navazující systém.  

 

obrázek 7 – Fólie na rušení RFID �ip� 

1.7.3 Odstran�ní nebo mechanické poškození transponderu 

Další možností je odstranit celý transponder nebo ho poškodit a tím se vyhnout jeho kont-

role. Transponder se musí nejd�ív najít, aby se potom mohl odstranit nebo poškodit. A 

k tomu slouží �te�ka, která je ovšem 

drahá. Ale i na tento p�ípad existuje 

�ešení, amatérsky vyrobený RFID 

vyhledáva�1. Pracuje pouze 

s frekvencí 13,56 MHz, ale pro zku-

šeného elektrotechnika nebude pro-

blém ji upravit na požadovanou 

frekvenci. 

obrázek 8 – Amatérský RFID vyhledáva� 

 

                                                 

 

1 Kompletní návod na výrobu najdete zde: http://www.heise.de/ct/05/02/202/ 
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1.7.4 Likvidátor RFID �ip�2 

Jedná se o silný elektromagnetický impuls, který by m�l teoreticky �ip vy�adit z provozu. 

Na podobném principu funguje i mikrovlnná trouba, která je ale velmi nepraktická. N�-

me�tí hacke�i vyvinuli p�ístroj, který by to m�l dokázat. Sta�í na to oby�ejný levný fotoa-

parát. Principieln� to funguje tak, že do prostoru pro film se umístí cívka z m�d�ného drátu 

a napojí se na spína� blesku. Po spušt�ní fotoaparát vyšle elektromagnetický impuls, který 

by m�l na krátkou vzdálenost vy�adit �ip z provozu. Zatím se provád�jí testy, jestli to 

opravdu funguje. 

1.7.5 Viry a �ervi 

�ervi by se skrze tuto platformu mohli ší�it zneužíváním známých bezpe�nostních skulin 

(ovšem stále s nutností p�ítomnosti sí	ového spojení jako iniciátora), viry pak p�ímo �et�z-

cem RFID �ip�. Základní myšlenka spo�ívá v tom, že infikovaný �ip by skrze �tecí za�íze-

ní mohl sm��ovat záke�ný kód do systému v pozadí. Zde již lze nahlédnout nap�íklad kla-

sické vložení a spušt�ní vlastního SQL kódu v opera�ní databázi, p�i�emž RFID technolo-

gie slouží jako vhodný prost�edník (stejn� jako nap�íklad okno formulá�e webové stránky 

p�i stejném útoku). 

                                                 

 

2 Více o RFID likvidátoru najdete zde: https://events.ccc.de/congress/2005/wiki/RFID-Zapper%28EN%29 
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2 INFORMA�NÍ SYSTÉMY V OBCHODNÍ LOGISTICE 

Informa�ních systém� v obchodní logistice je celá �ada a všechny pracují na stejném prin-

cipu, tj. rozsáhlá databáze(zboží). Liší se pouze kvalitou zpracování, po�tu p�ídavných 

modul�, které se využívají v obchodní logistice a samoz�ejm� cenou. Asi nejznám�jší je 

spole�nost SAP, která se na informa�ní systémy specializuje. Její systémy jsou nejkvalit-

n�jší, ale taky nejdražší. Na ukázku co všechno tyto informa�ní systémy mohou obsahovat, 

zde uvádím krátký p�ehled n�kolika systém�. 

2.1 Informa�ní systém IMPULS 32 

Je schopen funkce na lokálním po�íta�i a na jakékoliv po�íta�ové síti s opera�ními systémy 

Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Novell a Linux. Systém se snaží o co nejv�tší standar-

dizaci spojenou s univerzálností. Jen tak m�že dosáhnout i p�ednosti pom�rn� nízké 

po�izovací ceny. 

2.1.1 Skladová evidence 

• Možnost evidence neomezeného po�t� sklad� s rozd�lením na typ "výrobní, pro-

dejní a režijní"  

• Vedení externích vzdálených sklad� - pobo�ková evidence  

• Evidence skladových položek se všemi standardními i speciálními náležitostmi 

(�íslo výkresu, hmotnost, rozm�ry, hmotnostní koeficient, náhrady položky, mož-

nost p�ipojení obrazové dokumentace – CAD, jpg, bmp, …, výrobní �ísla, místo 

uložení na sklad�, aj.)  

• P�íjemka, Výdejka, Výdejka do výroby, Prodejka, P�evodka, Likvidace, P�íjem ma-

teriálu �i zboží z dodávek, P�íjem hotové výroby  

• Možnost identifikace dodávek a míst jejich uložení na sklad� – pot�ebné pro aktivní 

zušlech	ovací styk a organizaci materiálu a zboží na sklad�    

• Evidence výrobních �ísel a šarží  

• Po�ízení p�íjmu také v cizí m�n� s automatickým p�epo�tem kurzem m�ny na K�  

• Oce
ování v pr�m�rných cenách (podkarty zboží jsou vedeny FIFO)  
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• Zapo�ítání dalších vedlejších (doprava, p�irážky) náklad� k pr�m�rným cenám i 

dodate�n�  

• Možnost po�ízení p�íjmu bez ceny a pozd�jší vyhledání dokladu pro dopln�ní ceny  

• Místo uložení na sklad� (sektory, �ady, regály, p�ihrádky, boxy …).  

• Evidence a sledování výrobních a sériových �ísel.  

• Evidence a sledování šarží vstupního materiálu do výroby a hotových výrobk� až 

po expedici.  

• Stavy sklad� v cenách a množství, P�ehled karet po jednotlivých skladech, Sklado-

vá regleta , Pohyby skladových položek, Druhy pohyb�, Sledování nadlimitního a 

podlimitního množství. Vygenerování objednávky u podlimitního stavu na kart�.  

• Hromadný p�epo�et skladových pohyb� p�i opravách v dokladech.  

• Sledování výdeje na zakázku (výrobní i montážní)  

• Možnost uzav�ení období (uzáv�rka skladu i mimo inventuru)  

• Hmotná odpov�dnost na sklad�. Systém dovoluje ur�it jednoho uživatele s právem 

vytvá�et nové doklady.  

• Možnost provád�ní inventury n�kolikrát ro�n�, vygenerování a tisk inventurních 

rozdíl�, tisk inventurní sestavy  

• Propojení skladových doklad� s obchodními doklady (objednávkami, dodacími lis-

ty, zj.da
.doklady, obchodními p�ípady, zakázkami, …) 

2.1.2 Zásobování 

• Úzká spolupráce s výrobou a skladovou evidencí  

• Evidence smluv s dodavateli materiálu, zboží a díl� 

• Vydané poptávky dodavatel�m 

• Vystavené objednávky, objednávky lze vystavovat na základ� Obchodních p�ípad� 

– zakázek s jejich postupným pln�ním. Položky objednávky lze po�izovat 

s interním �íslem položky i katalogovým �íslem dodavatele  
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• Pln�ní objednávek p�íjmem na sklad. Z vystavených objednávek lze automatizova-

n� provád�t i p�íjem na sklad (ve skladové evidenci)  

• Dodací lh�ty – specifikace dodacích lh�t na objednávkách  

• Pot�eba materiálu pro výrobu a jeho automatizované objednávání u dodavatel�  

• Vystavování objednávek na základ� pot�eby materiál� a dílc� ve výrob�  

• Vystavování objednávek materiálu automatizovan� z obchodních p�ípad� na zákla-

d� technologického rozpadu (kusovníku) 

2.1.3 Marketing 

• Evidence firem, zástupci firem, zam��ení firem, sortiment firem  

• Kategorizace firem, tisky dopis�, adres na štítky 

• Evidence poptávek a jejich návaznost na nabídky  

• Vydané nabídky a jejich návaznost na Obchodní p�ípady (potvrzené objednávky)  

• Evidence Uzav�ených obchodních i jiných smluv s odb�rateli 

• Jednání s partnery firem a jejich pr�b�h  

• Úkoly, akce    

• Odesílání dokument� e-mailem  

• P�ehledy pro manažery firem 

2.1.4 Odb�ratelská fakturace a odbyt 

• Evidence „Uzav�ených obchodních i jiných smluv“ – nahradí dosavadní evidenci 

smluv, je možný p�evod smluv napsaných nap�. ve Wordu, je možnost p�ipojení již 

vytvo�ených smluv  

• Evidence „Obchodních p�ípad� (p�ijatých objednávek, zakázek)“ v�etn� sledování 

jejich pln�ní  

• Provázání „Obchodních p�ípad�“ se „Zásobováním“ a „Skladovou evidencí“. Pro-

vázání je na základ� tzv. Vy�izování Obchodního p�ípadu.  
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• Vy�izování Obchodního p�ípadu eviduje stav vy�ízení Obchodního p�ípadu objed-

návkou, p�íjmem na sklad, výdejem ze skladu, naskladn�ním hotové výroby, vysta-

vení dodacího listu, �i prodejem za hotové.  

• P�ehled Obchodních p�ípad�  je centrální funkce, která dává celkový pohled, 

v jakém stavu vy�ízení je daný obchodní p�ípad v�etn� náhledu všech souvisejících 

doklad�.  

• Evidence „Zálohových faktur“ (Proforma faktur, Penaliza�ních faktur)  

• Evidence „Da
ových doklad�“ (Faktury), Dodacích list�, Zjednodušených da
o-

vých doklad� (Paragony )  

• Evidence obchodních partner� v�etn� detailních informací (www, e-mail, kontaktní 

pracovníci, regiony, kategorie partner�)  

• Speciální „�íselník poskytovaných služeb“ v�etn� seznamu a evidence služeb, kte-

ré poskytujeme r�zným odb�ratel�m s možností r�zných sazeb za stejné služby  

• Evidence splatnosti u jednotlivých partner� a jejich platnosti (nap�.podle smluv)  

• Nastavení až 6-ti prodejních cen u každé skladové položky. Prodejní ceny v cizí 

m�n� lze po�izovat až na 4 desetinná místa - zvlášt� pot�ebné pro ceny v EURO  

• Fakturace v cizích m�nách  

• Evidence kurzovního lístku nebo p�evzetí kurzovního lístku z banky pomoci mo-

demu.       

• Expedice podle výrobních �ísel a šarží. 

2.1.5 Podvojné ú�etnictví 

Modul podvojného ú�etnictví umož
uje zpracování standardních ú�etních a da
ových vý-

kaz� a navíc poskytuje uživatelsky definovat vlastní šablony sestav pomocí v okn� Defi-

nované sou�ty. Zpracovaná data je možno exportovat do MS Excel ve tvaru xls nebo texto-

vém formátu csv. Textový formát lze použít pro exporty do jiných program�. 

• Ú�etní evidence v hospodá�ském roce 

• V systému je možno uživatelem modifikovat ú�tovou osnovu s 3-místnou synteti-

kou a až 7-místnou analytikou.  
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• Evidence a po�izování podrozvahových ú�t�, podpora vedení a vyhodnocování vni-

tropodnikového ú�etnictví.  

• V systému je možno evidovat, ú�tovat, t�ídit  a zpracovávat výstupní sestavy na 

st�ediska a zakázky.  

• Hromadné  zaú�tování odb�ratelských faktur (da
ových doklad�) a zjednoduše-

ných da
ových doklad� (paragon�) vystavených v modulu odb�ratelská fakturace 

systému IMPULS.  

• Ú�etní agenda MTZ – možnost ú�tování zp�sobem A nebo B.  

• Systém obsahuje všechny pot�ebné výkazy a p�ehledy : P�edvaha, Rozvaha, Výsle-

dovka firemní a finan�ní, Deníky ( pokladní kniha , bankovní kniha, kniha vyda-

ných faktur, kniha p�ijatých faktur), Hlavní kniha.  

• Evidence odd�lených p�íru�ních pokladen a možnost hromadn� zaú�tovat p�íru�ní 

pokladny do ú�etního deníku.  

• Ú�tování v cizích m�nách, vedení devizové banky a pokladny, automatický propo-

�et kurzových rozdíl�, devizové saldokonto.  

• Systém dále obsahuje Finan�ní výkazy schválené Ministerstvem Financí  �R ( 

Rozvaha,  Výkaz zisku a ztrát, P�iznání k dani z p�idané hodnoty, Cash flow ) jak 

pro podnikatele, tak pro politické strany, hnutí, ob�anská sdružení a jiné nevýd�-

le�né organizace.  

• Zpracování a tisk košilek (kontace k ú�etnímu zápisu).  

• Evidence P�íkaz� k úhrad�, které je možno vygenerovat do formátu pro automatic-

ký p�enos do banky (Homebanking).  

• P�ehledy Saldokonta - Pohledávky k odb�ratel�m, Závazky k dodavatel�m, které je 

možno t�ídit podle r�zných platebních kritérií ( všechny, ve lh�t� splatnosti, po lh�-

t� splatnosti, x- dn� po lh�t� splatnosti. Vystavování upomínek k platb� a výpo�et 

penále za nezaplacené pohledávky.  

• Výb�r a tisk vzájemných zápo�t� a jejích zaú�tování.  

• Evidence drobného majetku, možnost ú�etních odpis�. Sledování umíst�ní drobné-

ho majetku podle St�ediska, budovy, místnosti a pracovníka. Tisk karet majetku.  
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• Evidence Investi�ního hmotného i nehmotného majetku. Výpo�et da
ových odpis� 

i ú�etních odpis�, výpo�et ro�ního nebo m�sí�ního odpisu. Zpracování p�ehledu 

podle odpisových skupin.  

• Možnost uzav�ení ú�etních zápis� za libovolné období. Ú�etní zápisy je možno 

opravovat i v uzav�eném období. 

2.1.6 Mzdy a personalistika 

• Automatický výpo�et mzdy až do �istého p�íjmu, Výpo�et pr�m�r�, Nemocenské 

dávky 

• Pravidelné srážky, spo�ení, sporožiro, výplata na ú�et, p�íplatky. Výplatní pásky, 

Mincovky, Zálohy, Výplaty, Mzdový list, Rekapitulace, Hromadný p�íkaz k úhra-

d�, Zdravotní pojiš	ovny. 

2.2 Informa�ní systém SB KOMPLET® 

Pracuje spolehliv� na sítích NOVELL, Windows NT, Windows95, Windows for Work-

group, NOVEL DOS, Personal Netware apod. Krom� pln� sí	ového režimu umož
uje i 

práci s využitím údaj� ze vzdálených pracoviš	. P�enos údaj� lze provád�t pomocí disket 

(v cen� systému) nebo systém pln� automatického propojení pomocí modem� a telefon-

ních linek. Jedná se o systém v režimu "offline" s �etností spojení 1x za 24 hodin a to v 

no�ních hodinách. Na sítích je možné nastavit p�ístupová práva na jednotlivé funkce sys-

tému. 

2.2.1 Sklady 

• Evidence skladových karet a pohyb� na nich 

• Po�izování p�íjemek a výdejek s automatickým vedením stav� na kartách 

• Použití mnoha skladových míst 

• Sledování a manipulace s objednávkami a rezervaci zboží 

• Možnost storna dokladu 

• P�ehledy p�íjemek a výdejek a mnoho dalších sestav 

• Sledování normativ� na kartách 
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• Pot�ebná škála sestav automatické ú�tování všech operací 

• Tvorba dodacích list� a faktur 

• Prodej s vystavením paragonu 

• Manipulaci s prodejní cenou a s ceníky 

• Analýzu prodeje 

• Volná definice skladových pohyb� - p�íjm� a výdaj�. Pro každý pohyb lze nastavit 

ú�etní p�edkontaci s možností vazby na další moduly systému SB KOMPLET® 

• Skladové karty lze bu� založit i b�hem p�íjmu. Skladová karta obsahuje velké 

množství údaj�, které lze využít p�i tvorb� doklad� a sestav. Pro každou kartu lze 

vypsat pohyby, které na ní prob�hly 

• P�i práci s doklady je automaticky vytvá�en adresá� obchodních partner� 

• Výdej ze skladu probíhá vypln�ním výdejky. P�i prodeji lze manipulovat s prodejní 

cenou (ceník, sleva apod…). Lze nastavit prodej za hotové �i na fakturu a další 

možnosti. Do výdejky lze doplnit i služby �i práce z ceníku prací 

• P�i p�íjmu i výdeji lze použít i záporné množství, �ímž lze po�ídit dobropis 

• Soupis p�íjemek a výdejek lze filtrovat dle kombinací r�zných podmínek. Každý 

doklad lze rekonstruovat, tj. zobrazit a vytisknout, voliteln� bu� ve skladových ne-

bo v prodejních cenách 

• Objednávky lze použít k jednoduché tvorb� doklad� "na základ� objednávky" 

• Všechny operace v�etn� storn, dobropis�, DPH a p�ecen�ní jsou automaticky ú�to-

vány 

• Sí	ová verze umož
uje sou�asný p�íjem �i výdej na všech stanicích 

• Zjednodušená verze dokáže pracovat jen s p�ti druhy p�íjm� a p�ti druhy výdej�, 

neumí finan�ní analýzu ani analýzu prodeje 

• P�i spolupráci s dalšími moduly se projeví propracovaná návaznost: automatické 

vazby mezi SKLADEM a FAKTURACÍ automatické ú�tování všech operací, v�et-

n� ú�etního saldokonta hotovostní úhrady výdejek �i p�íjemek pokladnou spole�ný 

adresá� obchodních partner� 
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2.2.2 Fakturace 

• Po�ízení p�ijaté a vydané faktury 

• Storno, dobropis, da
ový vrubopis a dobropis, proforma faktura, faktury do zahra-

ni�í 

• Knihy faktur, výpisy, hledání, filtry, nedoplatky ... 

• Evidence DPH 

• Upomínky 

• Finan�ní analýza - okamžitý p�ehled o stavu závazk� a pohledávek 

• Volitelný formulá� faktury 

• Automatické zaú�tování všech operací 

• Pro p�ijaté i vydané faktury lze definovat libovolný po�et nezávislých �ad 

• Každá �ada faktur má vlastní ú�etní p�edkontaci a m�že mít vlastní �íselnou �adu 

• P�i po�izování faktur je automaticky vytvá�en adresá� obchodních partner�, který 

krom� základních dat obsahuje i údaje o stavu závazk� a pohledávek v��i partne-

rovi 

• Je možné použít ceník prací, p�edem napln�ný standardními fakturovanými �in-

nostmi 

• P�i po�izování nové faktury lze využít d�íve vystavenou fakturu, ceník prací, skla-

dové karty, skladové p�íjemky resp. Výdejky a p�edem p�ipravené standardní texty 

• Faktury jsou automaticky za�azeny do knih a zavedeny do saldokonta pro párování 

s platbami 

• Tiskem knihy lze získat b�žnou knihu faktur, soupis da
ových doklad� a knihu se-

t�íd�nou dle obchodních partner� 

• Pro každého obchodního partnera lze získat p�ehled p�ijatých a vydaných faktur, 

v�etn� celkového obratu a nedoplatk� 

• Všechny operace v�etn� storn a dobropis� jsou dle p�edem definovaných ú�etních 

p�edkontací zaú�továny (každý �ádek faktury lze zaú�tovat na samostatný ú�et) 
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• Zjednodušená verze pracuje jen s jednou knihou faktur vydaných a jednou knihou 

faktur p�ijatých, neumí finan�ní analýzu 

• Sí	ová verze umož
uje zpracování dodavatelských i odb�ratelských faktur na více 

po�íta�ích ve stejném okamžiku 

2.2.3 Peníze 

• Zpracování libovolného po�tu samostatných pokladen 

• Zpracování p�íkaz� k úhrad� 

• Zpracování výpis� pro bankovní ú�ty s párováním ke knihám závazk� a pohledá-

vek 

• Celkový p�ehled p�ijaté a vydané DPH 

• Výpisy z adresá�e obchodních partner� 

• Pro každou použitou pokladnu je samostatn� vedena pokladní kniha. Z knihy je 

možno provád�t libovolné výpisy, soupisy DPH, rekapitulaci pohyb� za ur�ité ob-

dobí. Je možno nastavit filtry na p�íjmy, výdaje, odb�ratele, skupinu odb�ratel� ... 

P�i po�izování pokladních doklad� je automaticky rozpo�ítávána DPH 

• Po�et pokladních knih není omezen 

• Pokladny lze vést v libovolné m�n� 

• P�íkazy pro bankovní operace je možné sestavit z nabídky všech nezaplacených 

faktur, dopln�né o libovolný po�et jiných stálých plateb (pronájem, splátky...) 

• P�i po�izování bankovního výpisu lze zapnout režim "párovat", kdy je zadaný vari-

abilní symbol okamžit� hledán v knihách faktur a v p�ípad� nalezení je faktura spá-

rována. Jsou vy�ešeny kolize p�i více totožných �íslech faktur, totožných �ástkách, 

�áste�ných platbách, zaokrouhlených platbách, platbách v r�zných m�nách apod. 

Režim "nepárovat" slouží k po�ízení t�ch �ástek, které nemají sv�j p�vod ve faktu-

rách - platby pojistného, chybné platby .... Všechny operace jsou automaticky p�e-

vád�ny na ú�etní doklady. Je možné vytisknout opis po�ízeného výpisu jako doklad 

o platbách, párování a ú�tování 

• Po�et bankovních ú�t� rovn�ž není omezen 
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• Lze vést i ú�ty v cizích m�nách 

2.2.4 Mzdy 

• Vedení evidence pracovník� a údaj� nutných pro výpo�et mezd 

• Pln� nastavitelný výpo�et 

• Evidenci jednotlivých m�sí�ních mezd 

• R�zné sestavy 

• Volitelné možnosti ú�tování 

• Pro každého zam�stnance jsou evidována osobní data, údaje o d�tech a srážkách 

(spo�ení, pojišt�ní), mzdová data (pr�m�rné mzdy, úvazek, typ mzdy apod.) a p�í-

padné poznámky 

• Každá mzda se skládá až z 56 složek. Pro každou složku je možno ur�it název a 

matematický výraz, kterým se spo�ítá její hodnota. Podle definice mzdových slo-

žek pak probíhá automatický výpo�et mzdy. Pro každého zam�stnance je možno z 

t�chto 42 složek nastavit individuáln� až 14 složek, takže nap�. pro d�chodce �i in-

validní pracovníky m�že v ur�itých bodech výpo�et mzdy probíhat jinak (nap�. zá-

klad pro soc. zabezpe�ení, výpo�et zálohy na da
 apod.) 

• Do výpo�tu mezd vstupují též údaje z kalendá�e, evidence docházky a evidence 

nemocí 

• Všechny spo�tené mzdy jsou stále evidovány, je možné z nich vytvá�et r�zné se-

stavy - ro�ní p�ehledy, m�sí�ní p�ehledy, výplatní listy, r�zné seznamy, p�íkazy pro 

banku a další 

2.2.5 Podvojné ú�etnictví 

• Definice ú�tového rozvrhu, st�edisek a výkon� (zakázek) definice �asto používa-

ných ú�etních souvztažností, v�etn� souhrnných doklad� po�izování a editace jed-

noduchých i souhrnných doklad� v�etn� vkládání, mazání, hledání chybných �i ne-

vyrovnaných doklad�, automatická kontrola správnosti vkládaných dat, tisk soupi-

su ... prohlížení zaú�tovaných doklad� v�etn� hledání, optického set�íd�ní, tisku ... 

výpo�et rozvahy a výsledovky pro zadané období ve více volitelných variantách 
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výpo�et hlavní knihy za libovolné období výpo�et p�edvahy a stavu na ú�tech za 

libovolné období automatické sestavení po�áte�ní a kone�né rozvahy, v�etn� uzá-

v�rky nastavitelné ú�tování se st�edisky �i výkony (zakázkami) sestavení výkaz� 

dle nastavení uživatelem 

• Po�izování ú�etních doklad� probíhá pomocí tzv. dávky. Do dávky se zapisují do-

klady bu� ru�n� - v ú�etnictví - nebo automaticky prací s ostatními programy. Po 

po�ízení a kontrole všech doklad� se tyto p�evádí do deníku. Obecn� platí, že do-

klady v dávce lze kdykoliv libovoln� opravovat nebo rušit. Naproti tomu doklady v 

deníku lze pouze prohlížet 

• Použití sí	ové verze umož
uje sou�asnou práci n�kolika stanic v téže dávce, sou-

�asné výpo�ty sestav pro r�zné podmínky na r�zných stanicích apod. 

2.3 Informa�ní systém mySAP ERP 

Tento informa�ní systém zle díky systému SAP NetWeaver použít na jakékoliv platform�. 

2.3.1 Analytické funkce 

Umož
uje vyhodnocovat vaši obchodní výkonnost pomocí funkcí pro provád�ní analýz v 

oblasti pracovních sil, provozu a dodavatelských �et�zc�. 

2.3.2 Finan�ní a manažerské ú�etnictví 

V oblasti finan�ního �ízení poskytuje funkcionalitu pro automatizaci �ízení finan�ních to-

k�, finan�ního a manažerského ú�etnictví. mySAP ERP Financials 

2.3.3 �ízení lidských zdroj� 

Obsahuje nástroje pro maximální profitabilitu a využití potenciálu pracovních sil v oblasti 

personálních transakcí a proces�. mySAP ERP Human Capital Management. 

2.3.4 Provozní �ízení 

Integrovaná funkcionalita pro �ízení rozsáhlých vnit�ních logistických proces� mySAP 

ERP Operations. 
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2.3.5 Korporátní služby 

Umož
ují optimáln� používat centralizované i necentralizované služby pro správu nemovi-

tostí, �ízení pracovních cest, nebo provizí a prémií. mySAP ERP Corporate Services. 

2.3.6 Servisní aplikace 

V prost�edí uživatelsky p�izp�sobitelného portálu mohou zam�stnanci a manaže�i ukládat, 

modifikovat a prohlížet klí�ové informace. Použitím dalších integrovaných komunika�ních 

technologií jako jsou internetový prohlíže�, hlasová a mobilní za�ízení lze snadno a efek-

tivn� sdílet interní i externí obchodní data, aplikace a služby. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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3 SWOT ANALÝZA RFID TECHNOLOGIE 

3.1 Silné stránky 

• Real time informace 

• Komplexn�jší informace o prodejích (marketing) 

• Zrychlení produkce 

• Zlepšení kvality výroby 

• Velký výb�r možných variant (transpondéry, �tecí/zapisovací jednotky) 

• Patentová ochrana 

• Opakované použití n�kterých zna�ek (transponderu), robusnost �ešení 

• Snížení náklad� na obsluhu 

• Více informací – unikátní data 

• Nejsou pot�eba žádné další kontroly 

• Redukce provozních náklad� 

• Redukce zásob a ztrát 

• Efektivita celého Supply chain 

• Zvýšení kvality �ízení zásob 

• Umož
uje �tení na delší vzdálenosti 

3.2 Slabé stránky 

• Vysoká nákladová struktura 

• Obrovské množství dat (systém nemusí 100% pracovat) – ztráta p�esnosti 

• Nedostatek známosti mezi potenciálními zákazníky 

• Prozatím p�íliš drahé 

• Vyšší náklady na údržbu katalogu výrobk� 

• Možné prolomení technologie pot. zlod�ji 
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• �tení kódu na dálku – pot. zlod�ji 

• Otázka soukromí 

• P�íliš vysoké náklady na jednotku 

• Každý produkt je vystopovatelný 

• Implementace RFID 

• Náklady na údržbu celého systému 

3.3 P�íležitosti 

• Nová technologie (zvýšení flexibility výroby) 

• Ztráta regulace 

• Zdroj možné konkuren�ní výhody 

• Možné globální rozší�ení 

• Rostoucí trh (zvýšení po�tu zákazník�) 

• Stopování kriminálník� – vládní dozor 

• Kvalitní monitoring 

• Zvýšení bezpe�nosti 

• Obrovský r�st uvnit� Supply chainu 

• Budoucí implementace 

• Snížení náklad� na jednotlivé oprace 

• Ideální pro Just in time systémy 

3.4 Ohrožení 

• Zpomalení ekonomického r�stu m�že zastavit poptávku 

• R�st trhu m�že p�ilákat konkurenci 

• Nová technologie m�že zmrazit poptávku po n�kterých produktech – obsoletní ma-

teriál 
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• Nová procesní technologie - konkurence s nižšími náklady 

• Legislativa – sledování materiálového toku 

• Možná negativní publicita 

• Neochota implementace u dodavatel� 

• Žádná legální omezení 

• Ochrana dat – d�ležitá data 

• Obavy zákazník� - ztráta d�ležitých dat, zákaznické profily apod. 

• Dobrá v�le firem sdílet informace 

• Možné napadení d�ležitých dat o produktech konkurencí 
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4 INFORMA�NÍ SYSTÉM S RFID TECHNOLOGIÍ 

RFID data se stávají strategickými, pokud je lze efektivn� integrovat, spravovat a analyzo-

vat v souladu se zbytkem datové architektury. První úkol je nasadit a spravovat sí	 tak, aby 

se zoptimalizoval sb�r dat. Integrující software vystav�ný kolem architektury orientované 

na služby (Service-Oriented Architecture – SOA) je podstatný pro integraci RFID dat se 

stávajícími systémy a poskytuje projektové nástroje a aplika�ní jádro, které zabezpe�í ná-

vrh, správu, organizaci a monitorování obchodního procesu. Masivní objem dat generova-

ných v RFID aplikacích vyžaduje v neposlední �ad� také špi�kovou databázi, která je efek-

tivn� zabezpe�ena a dopln�na dohledovými a analytickými nástroji. 

4.1 RFID Enterprise 2.0 spole�nosti Sybase 

RFID Enterprise 2.0 umož
uje dosáhnout transformace obchodu prost�ednictvím datových 

služeb, které jim dovolí integrovat, analyzovat, �ídit a navrhovat systémy a data zp�sobem 

orientovaným na služby. Sybase RFID Enterprise 2.0 využívá své špi�kové technologie 

pro �ízení obchodních proces� a integraci. 

Podporuje velké množství platforem, nap�. Windows® XP /2000/2003, Solaris™ 8/9, HP-

UX 11/11i, IBM® AIX® 4.3.3/5L, Linux® Redhat ES 3.0. 

• Seskupování za�ízení pro lepší správu a škálovatelnost 

• Podporu r�zných protokol�, které se v rámci zpracování RFID standardn� používa-

jí, v�etn� dekódování nasnímaných dat �i dat pro zápis na RFID štítky 

• Uživatelské rozhraní a aplika�ní jádro od spole�nosti Eclipse pro sm�rování udá-

lostí, transformace zpráv, návrh služeb, obchodního procesu a monitoringu ob-

chodních aktivit 

• Vysoce výkonný systém pro správu kritických databází. Ten zahrnuje kódování dat 

zapisovaných na disk, inteligentní oddíly a patentovanou technologii zpracování 

databázových dotaz�. Technologie p�ináší výrazné zvýšení výkonu a umož
uje 

sou�asnou správu strukturovaných i nestrukturovaných dat s d�razem na XML do-

kumenty 
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5 NÁVRH SYSTÉMU UPLATN�NÍ RFID TECHNOLOGIE 

EAN (�árový kód) se používá od roku 1995. Za tu dobu se vyvíjel do dnešní podoby, kte-

rou všichni dob�e známe. Prodava�ky a prodava�i sedí za pokladnami a identifikují jednot-

livé zboží �te�kou �árového kódu. Tento postup je prozatím nejefektivn�jší a nejrychlejší. 

Všechno záleží na rychlosti �lov�ka, který sedí za pokladnou. Ale co kdyby za pokladnou 

nikdo nesed�l a identifikace zboží se provád�la automaticky? Tak takto bude vypadat ne 

p�íliš vzdálená budoucnost. Nakoupíte, p�ijedete k automatické pokladn� bez front a zapla-

títe. Toto je p�edstava lidí, kte�í se podílí na vývoji systému s RFID. 

S p�íchodem této nové bezdrátové technologie se o�ekává  pr�lom v informacích. RFID 

má totiž potenciál nést daleko více dat než používaný �árový kód. Práv� na datech stojí i 

category management, a proto m�žeme o�ekávat i pr�lom v kvalit� analýz a jednotlivých 

projekt� category managementu. �ip v sob� bude mít zakódované nejen vlastnosti výrobku 

(kdy a kde byl výrobek vyroben, jeho barvu, velikost, �i p�i jaké teplot� má být usklad-

n�n), ale také bude p�esn� znát jeho pohyb ve skladu i na prodejn� - nap�. na kterém kon-

krétním míst� byl výrobek umíst�n  - ze kterého konkrétního regálu, ak�ního displeje �i 

palety si jej daný zákazník vybral. Dodavatelé budou také moci díky dokonalému p�ehledu 

o pohybu zboží daleko rychleji zareagovat nap�. na zm�ny v poptávce. RFID umožní rych-

leji, pohodln�ji a kvalitn�ji sledovat ob�h jednotlivých položek. Nové informace p�ibudou 

o pohybu zboží uvnit� prodejny, nebudou už jen informace o pohybu „p�es pokladní zónu“. 

Umožní sledovat t�eba i po�adí, v jakém byly jednotlivé položky dávány do nákupního 

košíku. Tyto detailní informace by mohly obrovsky pomoci k optimalizaci vnit�ního uspo-

�ádání prodejen podle reálné sekvence nákupu. Obrovský potenciál je pak v kombinaci dat, 

generovaných RFID a mobilními komunika�ními systémy, na kterých bude pravd�podobn� 

„b�hat“ �ada sofistikovaných v�rnostních systém�, jako nap�. již dnes pln� funk�ní švéd-

ský systém BLUE GRID, využívající k identifikaci zákazník� nikoliv tradi�ní loajální kar-

ty, ale mobilní telefony nakupujících. 

5.1 Systém s �árovým kódem 

Tento systém si prosadila americká maloobchodní spole�nost Wal-Mart v roce 1995. Tento 

systém je rozší�ený po celém sv�t� a používá se tém�� všude. 
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5.1.1 Obchodní logistika spole�nosti AHOLD Czech Republic 

Celý systém u této spole�nosti pracuje centralizovan�. Všechny supermarkety Albert a 

hypermarkety Hypernova jsou �ízeny z Prahy. V Praze se nachází centrální server a sklad, 

odkud se rozváží zboží do všech pobo�ek. Centrální server obsahuje databázi všeho zboží, 

které je na sklad�. Všechny pobo�ky mají vlastní server, napojený na centrální server, ale 

obsahuje jenom databázi zboží v prodejn� a na sklad� prodejny. 

Tento centralizovaný zp�sob vylu�uje chyby zp�sobené lidským faktorem. P�i dodávce 

zboží na sklad se nic ru�n� ani �te�kou �árového kódu nevkládá do databáze. Jednoduše se 

všechny informace o množství v dodávce automaticky odešlou z centrálního serveru na 

pobo�ku. Je to velmi efektivní a rychlé. Ru�n� se do databáze vkládá pouze pe�ivo, proto-

že se odebírá od místních firem. 

5.2 Systém s RFID 

Tento systém v obchodní logistice se op�t snaží prosadit americká maloobchodní spole�-

nost Wal-Mart, která v roce 2005 odstartovala pilotní projekty založené na této technolo-

gii. 

Otázka je, pro� by obchodníci m�li prahnout po zabudovávání identifika�ních �ip� do jimi 

prodávaného zboží. Odpov�� je jednoduchá, aby m�li lepší p�ehled za mén� pen�z. Zaprvé 

se tak zjednoduší logistika zboží. Zatímco u �árového kódu má každý výrobek stejného 

druhu stejný �árový kód, v p�ípad� RFID má každý jednotlivý kus sv�j jednozna�ný 

96bitový identifikátor EPC. Lze tedy sledovat pohyb jednotlivých kus� zboží, ztrátovost, 

prošlé lh�ty atd. 

Krom� toho u �árových kód� je t�eba každý kus zboží p�iložit k optickému sníma�i. V 

p�ípad� RFID zvládne sníma� p�ijmout kódy zboží bez fyzického kontaktu se zbožím. V 

praxi by sta�ilo, aby u pokladny �lov�k zastavil u sníma�e, sníma� b�hem n�kolika vte�in 

zjistí všechny kódy, nakupující zaplatí a vše je vy�ízeno bez vykládání zboží na pás. 

5.2.1 Organizace skladu 

Technologie RFID je možné a smysluplné nasadit jen tam, kde jsou dob�e definované a 

zvládnuté procesy. Jen v takových p�ípadech lze o�ekávat a docílit požadované p�ínosy p�i 

p�ijatelné nákladovosti. To samoz�ejm� neznamená, že každý dob�e definovaný proces je 
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vhodný pro systém automatické identifikace s využitím RFID. P�íkladem m�že být vy-

sklad
ování zboží ze skladu na kamiony. Každá paleta se zbožím bude ozna�ena transpon-

derem s informací o jednozna�né identifikaci palety, identifikaci zákazníka, dopravce, ob-

jednávky, typu zboží na palet�, expiraci apod. Skladník obdrží p�íkaz k vyskladn�ní palety 

X, která se nachází na pozici Y, na kamion Z. Každá pozice ve skladu je ozna�ena RFID 

transponderem a paletový vozík (VZV) je vybaven vysíla�em. P�i p�íjezdu k požadované-

mu místu na�te vysíla� pozici a signalizace na VZV upozorní �idi�e. Ten vyzvedne paletu 

a systém zobrazí �idi�i �íslo výdejního místa/brány, kam má být paleta dopravena. V každé 

brán� je pak instalován bu� vysíla�, který na�te paletu na VZV, nebo každé jiné zboží s 

transponderem, které projde branou a zaznamená tuto skute�nost do systému. Pokud jsou 

všechny VZV vybaveny vysíla�i, pak do každé brány je možné instalovat pouze transpon-

der, který je na�ten vysíla�em na VZV p�i pr�jezdu, a tato informace se op�t uloží do sys-

tému. 

V praxi by organizace skladu mohla fungovat dv�ma zp�soby: 

• Stejný zp�sob jako p�i použití �árového kódu, kdy se zboží vkládá do databáze au-

tomaticky z centrálního serveru 

• Nebo by se ješt� p�i vysklad
ování z kamion� porovnávalo p�ivezené zboží s údaji 

z centrální serveru, projetím vstupní brány vybavenou �te�kou. Tento krok navíc 

by operace spojené s vyskladn�ním nem�lo nijak ovlivnit ani zpomalit 
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obrázek 9 – Celková organizace skladu 

Celý sklad by byl rozd�len na elementární oblasti – lokace, které jsou ozna�eny  svým 

vlastním kódem. Obvykle jsou to �ásti regál�, celé regály, manipula�ní �i skladovací plo-

chy. 

 

obrázek 10 – Ukázka organizace skladu 
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Na obrázku 10 je znázorn�n zp�sob adresace jednotlivých „bun�k“ ve skladu. Adresa se 

skládá z trojmístného �ísla. Pro ukázku máme �erven� zvýrazn�nou „bu
ku“, která má 

adresu 423. 

4 – �íslo regálu 

2 – patro regálu 

3 – pozice bu
ky z pravé strany 

5.2.2 Organizace prodejny 

V obchodu budoucnosti, budou maloobchodníci schopni poskytnout zákazník�m daleko 

lepší služby než je zvykem dnes. Technická za�ízení nap�. jako osobní nákupní asistent 

nebo automatické s�ítání položek bez pokladníka ud�lá nákupy rychlejší a snadn�jší. Tech-

nologie otev�ou nové možnosti se p�iblížit k zákazník�m. Informa�ní vývody, snadno m�-

nitelná elektronická cena, reklamní displeje poskytnou informaci o produktu a nabídnou 

radu p�i výb�ru zboží. 

5.2.2.1 Osobní nákupní asistent (Personal Shopping Assistant - PSA) 

Vhodný, uživatelsky p�ív�tivý po�íta� na vozíku: 

 

 

 

obrázek 11 – Ukázka PSA 

 

 

Osobní nákupní asistent (PSA) je srovnatelný s malým p�enosným po�íta�em. Bude vyba-

ven dotykovou obrazovku a RFID �te�kou. 

P�ed za�átkem nakupování se zákazník p�ipojí k PSA svou vlastní identifika�ní zákaznic-

kou kartou. Po identifikaci, zákazník automaticky dostane navrhovaný nákupní seznam na 

• Pokud mu zákazník poskytne osobní informace, tak 

ho v�ele p�ivítá 

• Displej ukazuje informace a cenu o produktu, p�es 

zabudovanou �te�ku 

• Upozor
uje zákazníka na aktuální slevy a speciální 

nabídky 

• Automaticky aktualizuje nákupní ú�et 

• D�lá nakupování pohodln�jší a p�íjemn�jší 
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základ� jeho výb�ru, které koupil p�i p�edchozí návšt�v�. Aktuální mimo�ádné nabídky 

budou zobrazené na pravé stran� displeje. 

PSA automaticky skenuje všechno zboží v košíku a propo�ítává cenu. Pokud zákazník 

hledá n�jaký produkt, m�že si nechat poradit od PSA, jinak PSA automaticky ukazuje 

v jaké oblasti se nachází. Placení s PSA je také velmi jednoduché a výhodné, protože 

všechno zboží je už �te�kou p�e�teno a nemusí se dále p�esouvat na dopravní pás. �len 

personálu jen aktivuje platební proceduru. 

V budoucnu bude možnost získat elektronický nákupní seznam z PSA, zákazník napíše 

tento seznam na PC doma nebo v kancelá�i a odešle ho online. Jakmile zákazník pošle se-

znam, všechno, co musí ud�lat je vyvolat funkci "Vašeho Nákupního Seznamu" na PSA.  

5.2.2.2 Komfort p�i platb� 

• Všechny položky ve vozíku jsou už automaticky p�e�teny PSA, jediné co musí zá-

kazník ud�lat, je p�edat tyto data k platební procedu�e. Data jsou automaticky p�e-

vedeny u pokladny 

• Zákazník již dále nemusí vyprázdnit jeho vozík a umístit jednotlivé produkty na 

dopravní pás 

• Doby �ekání se zkrátí 

• Platební procedura vytiskne stvrzenku a zákazníkovi zobrazí informaci o tom kolik 

má zaplatit 

5.2.2.3 Informa�ní terminály 

Informa�ní terminály poskytnou vy�erpávající informaci pokrývající r�zné aspekty z pro-

dukt�. 

  

 

 

 

obrázek 12 – Informa�ní terminál 

• Budou poskytovat informaci o produktových 

rysech, výživných hodnotách a maloobchod-

ních cenách 

• Nabízet nejnov�jší pom�cky pro domácnost a 

tipy pro pohodu, recepty, vinná doporu�ení, 

návrhy pro zdravou výživu nebo barvu vlas� 

• Nasm�rují zákazníky k akcím a slevám 
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Informa�ní terminály jsou elektroni�tí asistenti dokonce i na podlaze. Jsou rozmíst�ni v 

obchod� pro produktové skupiny maso, víno, vejce, ovoce a zeleniny, d�tská pé�e, barvy 

na vlasy, kosmetika, ženská hygiena a multimediální produkty. Informa�ní terminály po-

skytnou vy�erpávající informaci, zákazník si m�že nechat zobrazit p�esné umíst�ní pro-

dukt�. M�že na nich poslouchat hudbu na CD nebo si p�ehrát VHS/DVD video. Navíc, 

poskytnou informaci o produktových rysech nebo výživných hodnotách. Jestli nap�íklad 

zákazník chce v�d�t víc o masu nebo vín�, m�že si získat informaci snadno a rychle.  

5.2.2.4 Chytré váhy 

Automaticky pozná jaký typ ovoce nebo zeleniny se váží. 

 

 

 

 

obrázek 13 – Chytrá váha 

 

Chytré váhy budou snadno ovladatelné, jednoduše se umístí položky na váhu a vy�ká se 

dokud nevyjede štítek. Váha m�že automaticky rozlišit r�zné druhy ovoce a zeleniny. Zá-

kazník již dále nemusí hledat odpovídající tla�ítka. Váha bude vybavena kamerou a speci-

ální softwarem a dokáže rozpoznat produkt podle struktury povrchu, barvy, velikosti, a 

tepelným snímkem. Nakonec, celková cena je vypo�ítaná z váhy položek a uložena do 

pam�ti. Cenová nálepka je tišt�ná ze zabudované tiskárny, spolu s popisem produktu, jeho 

váhou, celkovou cenou, �árovým kódem a RFID transponderem. 

5.2.2.5 Chytré regály 

RFID �te�ky v regálech automaticky poznají vyjmutí zboží nebo nesprávné za�azení. 

• Informují personál, kdy pot�ebují doplnit 

• Prázdné regály budou minulostí 

• Zákazník už  nemusí hledat, které ovoce nebo ze-

leninu chce vlastn� vážit 

• Pouze umístí produkt na váhu a štítek se automa-

ticky vytiskne 

• Špatn� ozna�eného ovoce nebo zeleniny bude 

mnohem mén� 
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Regály budou vybavené RFID �te�kami napojené na centrální zásobovací systémem. Když 

je produkt je odstran�n nebo p�idán do regálu, zabudované RFID �tecí za�ízení to zjistí a 

odešle informaci zásobovacímu systému – položky se aktualizují. Navíc, police automatic-

ky registruje nesprávn� vložené nebo chyb�jící zboží. 

5.2.2.6 Elektronické cenovky 

Regály budou vybaveny centráln� �ízenými elektronickými cenovkami. Cenové zm�ny 

jsou automaticky a bezdrátov� odeslány do displej�.   

 

 

 

 

obrázek 14 – Elektronická cenovka 

Elektronické cenovky získají nezbytnou cenovou informaci p�ímo z obchodního informa�-

ního systému. Bezdrátový komunika�ní systém automaticky aktualizuje regál a sou�asn� 

s�ítá položky, zajiš	uje, že cenový štítek se shoduje s aktuální cenou databázi. 

Elektronická cenovka m�že zobrazovat i informace o produktech a r�zné cenové nabídky a 

slevy. 

5.2.2.7 RFID anonymizér 

RFID anonymizér slouží ke zni�ení �ipu z d�vodu ochrany 

soukromí. Pracuje na principu mikrovlnného zá�ení, které �ip 

vy�adí z provozu. Je to nezbytná sou�ást takto vybaveného 

obchodu s RFID technologií!! 

 

obrázek 15 – Anonymizér 

• Cenový štítek bude spolehlivý a vždy aktuální 

• Nebude docházet k p�elepováním cenovek a tudíž 

dezorientaci 

• Ceny mohou být aktualizovaný rychle a snadno 
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5.2.3 Postup implementace 

Na rozdíl od paprsk� laserového nebo CCD sníma�e �árových kód�, které jsou viditelné 

pouhým okem a lze "vid�t" jejich dosah a hlavn� sm�r snímání, je u radio frekven�ních 

technologií tato schopnost minimální. Nikdo nevidí zda-li vysíla� vysílá, p�ijíma� p�ijímá, 

kam až dosahuje RF signál, které transpondery jsou v "zorném poli" vysíla�e, kolikrát byl 

ten který transponder na�ten a podobn�. Navíc nelze jednozna�n� �íci, že v daných pod-

mínkách konkrétního skladu nebo obchodu a konkrétního umíst�ní RFID komponent bude 

dosah deset centimetr�, p�l metru nebo jeden a p�l metru p�edtím, než prob�hne analýza 

prost�edí. Ta zahrnuje jednak teoretické výpo�ty, ale zejména praktické m��ení na míst�, 

experimentální umíst�ní jednotlivých komponent, nastavení parametr� a test� výkonnosti 

systému v reálném prost�edí. Na dosah radio frekven�ního signálu má totiž velký vliv n�-

kolik faktor�: 

• Radio frekven�ní interference a šum prost�edí 

• Použitá frekvence (v �R 869 MHz) 

• Vyzá�ený výkon (v �R maximáln� 500 mW) 

• Podklad a umíst�ní transponderu 

• p�ekážky mezí vysíla�em a transponderem (obal, paleta, déš	, sníh, obsluha, mate-

riál výrobku atd.) 

• doba, po kterou je transponder v "zorném poli", resp. rychlost jeho pohybu v "zor-

ném poli" 

• Jak je nasm�rována anténa v transponderu v��i sníma�i 

Nap�íklad kovový podklad, na kterém je umíst�n transponder, m�že zp�sobit zeslabení 

signálu, stejn� jako i jeho zesílení, a to v závislosti na vzdálenosti a umíst�ní transponderu 

od podkladu. Na druhou stranu, tekutiny (nap�. PET lahve s nápoji) jako podklad trans-

ponderu zp�sobí vždy útlum signálu, v nejlepším p�ípad� signál nebude zeslaben, ale na 

rozdíl od kovových podklad� nedojde nikdy k jeho zesílení. Implementace RFID systém� 

je výrazn� náro�n�jší práv� na p�ípravné analytické práce. Z hlediska datové integrace je 

situace srovnatelná s technologiemi �árového kódu, ale v n�kterých p�ípadech je nutné 

zpracovávat výrazn� vyšší objem dat, protože se zaznamenává v�tší množství transakcí v 

závislosti na po�tu snímaných transponder�. 
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5.2.4 Definice požadavk� na hardware a software 

5.2.4.1 RFID hardware 

Spole�nost Siemens vyvíjí novou generaci systém� 

RFID v pásmu UHF s obchodním názvem Simatic RF 

600. Tento nový systém RFID pracující v pásmu 860 až 

956 MHz sestává z kompaktních �tecích/zapisovacích 

jednotek  ve stacionárním a ru�ním provedení,  z n�ko-

lika typ� antén a mobilních nosi�� dat pro r�zné pod-

mínky okolí. Kompaktní  zapisovací/�tecí jednotka pro 

stacionární použití odpovídá požadavk�m norem EPC-

Global a ISO/IEC 18000-6 a hodí se pro pásmo UHF 

865-868 MHz používané v Evrop� i pro pásmo 902-928 

MHz používané v Severní Americe. 

obrázek 16 – Simatic RF 600 

Technické �ešení v pásmu UHF umož
uje velké vzdálenosti mezi zapisovací/�tecí  jednot-

kou a nosi�em dat upevn�ném na výrobku nebo zboží (transponderem) a výrazné snížení 

ceny nosi�e dat. Zapisovací/�tecí jednotka v robustním pouzd�e s vysokým stupn�m krytí 

IP 65 a velkou odolností m�že být nasazena ve ztíženém pr�myslovém prost�edí, jako ve 

skladech nebo na nakládacích rampách. K jednotce lze p�ipojit až �ty�i antény se stupn�m 

krytí IP 65, dimenzované pro evropská a severoamerická pásma. Velkou �tecí rychlostí lze 

sou�asn� bezpe�n� snímat více nosi�� dat, které se mohou i rychle pohybovat. K propojení 

používá Ethernet, RS-232 nebo RS-485. 

5.2.4.2 PC hardware a sít� 

Vzhledem k tomu, že každý kus zboží bude mít své vlastní identifika�ní �íslo EPC, na roz-

díl od �árového kódu, který pod jedno �íslo sdružoval celou t�ídu výrobk�, budou na PC 

hardware a sít� kladeny velké nároky. Desetitisíce kus� zboží bude uloženo v rozsáhlé 

databázi a všechno musí pracovat v reálném �ase. Server musí zajiš	ovat sou�asn� aktuali-

zaci cen na elektronických cenovkách, zobrazovat informace o produktech, mazat staré 

záznamy EPC �ísel, které opustily prodejnu a mnoho a mnoho dalšího. Komunika�ní kaná-

ly mezi serverem a regály budou koncipovány bezdrátov� a to standardem 802.11g, což by 
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m�lo poskytovat dostate�nou rychlost 54Mb/s. Elektronické cenovky pot�ebují informace 

ze serveru a p�i takovém množství cenovek by metalické spoje nep�ipadaly v úvahu. Tady 

ovšem nastává problém, jestli se mezi sebou nebudou WiFi sít� a �te�ky n�jak ovliv
ovat. 

Zase záleží na p�edchozích testech a m��ení. 

5.2.4.3 Software 

Na stran� softwaru pat�í mezi nejv�tší výzvy v první �ad� otázka, jak dostat odpovídající 

data do �ipu, a následn� pak možnosti zpracování dat, která RFID transpondery generují, 

když procházejí jednotlivými �ástmi dodavatelského �et�zce, v rámci r�zných podniko-

vých systém�. 

Po výrobci se p�i po�áte�ním p�enesení dat do RFID transponderu vyžaduje, aby existující 

procesy zpracování objednávek a systémy pro jejich pln�ní byly schopny pracovat se zbo-

žím na úrovni krabic, karton� �i palet, což však mnohé z firemních systém� nedokáží. Pro 

sledování RFID na úrovni položek �i kus� by p�íslušná �ešení m�la um�t zpracovat sek-

ven�ní data, nap�. sekven�ní sériová �ísla pro celý karton jinak identických produkt�, 

ovšem mnohé stávající aplikace jsou orientovány spíše na t�ídy objekt� než na sekvence. 

Hlavní problém se ale týká infrastruktury �te�ek. Dnešní RFID �te�ky jsou v�tšinou jed-

noduchá za�ízení, která typicky postrádají opera�ní systém, upgradovatelný firmware, stan-

dardizované ovlada�e �i komunika�ní protokoly, a�koliv se to postupn� za�íná m�nit. Ne-

existují žádné konzistentní mechanismy, jak �te�ky spravovat, kontrolovat jejich funk�-

nost, provád�t softwarové upgrady nebo je zapínat a vypínat. Mezi �tecími systémy neexis-

tuje n�co jako standardní rozhraní. V poslední dob� však n�kte�í z dodavatel� za�ali nabí-

zet i tzv. agilní �te�ky, které umož
ují upgrade softwaru a podporují n�kolik protokol�. 

Podle zkušeností n�kterých firem závisí výkon �te�ky i na použité aplikaci, která její data 

zpracovává, takže klí�ovým faktorem je volba �te�ky tak, aby co nejlépe vyhovovala pro 

použitou aplikaci. 

Další komplikaci p�edstavuje middleware, který �ídí, jak �te�ky filtrují data p�icházející z 

transponderu v pr�b�hu jejich pohybu v rámci dodavatelského �et�zce. Jestliže se RFID 

p�ív�sek dostane do �tecího pole antény, za�ízení p�e�te v n�m uložená data n�koliksetkrát 

za sekundu. Bude pot�eba middlewarová vrstvu, která ví, že když �tecí systém uvidí trans-

ponder poprvé, jde o událost, kterou zaznamená, a dalších 10 tisíc na�tení bude ignorovat 

jakožto nepot�ebné informace. 
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Jakmile jsou data získána a p�efiltrována, p�ichází na �adu další krok a to poskytnutí p�í-

slušným aplikacím. V�tšina podnik� dnes využívá více r�zných aplikací, které se bez p�í-

stupu k RFID dat�m neobejdou a to v�etn� systém� pro správu sklad�, vstupních dodava-

telských �et�zc�, plánování, zpracování objednávek, správy datových sklad� a analytic-

kých �ešení. K dispozici je enormní množství dat, které je t�eba rozd�lit v rámci sít� mezi 

jednotlivé aplikace. 

Data p�itom musejí být p�esunuta rychle a rozd�lena p�esn� mezi odpovídající obchodní 

procesy. Jenom zpracování p�íchozích informací samo o sob� m�že být považováno za test 

možností a omezení softwarových systém� pracujících v reálném �ase.  

Zajímav�jší je to, že by se takto mohla cena aktualizovat dynamicky – koncepty po�ítají s 

tím, že p�es noc by po�íta� hypermarketu zjistil, jaké zboží se lépe prodává a jaké nejde, a 

podle toho by upravil ceny. Ležáky, které jsou na sklad� p�íliš dlouho, by šly s cenou dol�, 

hity, kterých je zrovna málo skladem a po�íta� zjistil, že další dodávky se �ekají až za delší 

dobu, by šly s cenou nahoru. 

Nejv�tší výrobci softwaru pro obchodní logistiku je spole�nost SAP, výrobci middlewaru 

OAT Systems a Acsis a dodavatelé systém� pro správu sklad� Manhattan Associates �i 

RedPrairie. 

5.2.5 Náklady 

Z výše uvedeného plyne, že náklady na implementaci RFID systém� jsou v�tšinou vyšší 

než náklady na implementaci systém� identifikace na bázi �árového kódu. P�esn�jší by 

však bylo �íci, že pokud lze na stejný proces použít �árový kód se stejným nebo podobným 

výsledkem a kvalitou, pak implementace RFID nemá smysl z ekonomického hlediska. Na-

opak, v n�kterých p�ípadech bu� nelze dosáhnout stejné kvality a parametr� �ešení, nebo 

jen za cenu výrazn� vyšších investi�ních náklad� na implementaci �árového kódu než u 

RFID. V každém p�ípad� jsou náklady na implementaci velmi individuální a nelze bez 

extrémního zjednodušení odhadnout náklady na implementaci RFID �ešení bez znalosti 

problematiky a alespo
 základní analýzy požadavk� a prost�edí konkrétního zákazníka.  

Investice mohou dosáhnout nap�íklad v p�ípad� typického velkého výrobce spot�ebních 

produkt� výše 13 - 24 milion� dolar� v prvním roce implementace RFID.  
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V dnešní dob� se cena štítku pohybuje kolem 1 K�. Pro plnohodnotné nasazení této tech-

nologie je nutné, aby cena byla 10x nižší. D�vod je prostý, zdražení by bylo p�íliš vysoké. 

5.3 RFID versus EAN 

Jeden z hlavních rozdíl� oproti �árovým kód�m je možnost dále aktualizovat a dopl
ovat 

informace d�íve zapsané v transponderu (p�i použití read/write transponder�). Tato techno-

logie má i další výhody, nap�íklad není nutná p�ímá viditelnost p�i snímání a zapisování. 

Zajímavá je i možnost snímání více transponder� v jednom okamžiku. Další výhodou je 

v�tší odolnost v��i teplot�, vlhkosti a vliv�m okolního prost�edí obecn�. Oproti b�žným 

�árovým kód�m umož
uje RFID i uchování všech dat (nap�íklad o zboží) p�ímo v trans-

ponderu. Z tohoto d�vodu je možná i koncepce systém� využívajících RFID bez návaznos-

ti na databázi podnikového IS. 

• Není nutná p�ímá viditelnost pro �tení a zapisování do transponder�  

• Snížení chybovosti  

• Zlepšené �ízení toku zboží  

• Vyšší stupe
 automatizace  

• Digitální získávání informací  

• Rychlost po�ízení informace  

• Mobilita  

• Možnost mnoha�etného snímání  

• Odolnost a variabilita media  

• Sekundární pozitivní efekt 

5.3.1 Úspory technologie RFID 

Úspory m�že RFID p�inést nejen díky plynulejšímu zásobování, ale i díky možnému sní-

žení po�tu personálu. Zam�stnanci již nebudou muset na�ítat každý �árový kód – b�hem 

inventury i b�hem placení u pokladen. Dojde také k podstatnému zvýšení komfortu náku-

pu. Zákazník jist� ocení výrazné zkrácení �asu, který strávil ve front� u pokladny. Na�tení 

celkové sumy za nákup bude totiž po�íta�i trvat nanejvýš pár vte�in. 
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5.3.2 Ekonomické p�ínosy využití RFID 

• V�tší p�esnost p�i vysklad
ování, snadn�jší inventura 

• Minimalizace náklad� na ozna�ování a p�ezna�ování 

• Rychlejší vyskladn�ní, p�íjem, t�íd�ní a výb�r 

• Vylepšení evidence majetku a práce s ním 

• Zjednodušení v oblasti správy a vým�ny dat 

• Rychlá návratnost investice 
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6 PRAKTICKÉ �EŠENÍ A NEDOSTATKY RFID TECHNOLOGIE 

Tato technologie se pro ú�ely obchodní logistiky stále vyvíjí a s tím p�icházejí nové a nové 

problémy. 

6.1 Kolize �te�ek 

První problém vzniká v okamžiku, kdy signál jedné �te�ky je rušen signálem jiné �te�ky. 

Tomu se �íká kolize �te�ek. Východiskem je použití technologie TDMA, kdy každá �te�ka 

p�istupuje k rádiovému spektru v jiný �asový úsek. To ale zase p�ináší problém – další 

�te�ka by v následujícím �asovém okamžiku mohla op�tovn� p�e�íst RFID �ip a znovu jej 

zanést do systému. Proto se systémy konfigurují tak, aby se �ipy na�etly pouze jednou v 

ur�ité lokaci (sérii �te�ek) – tím se zabra
uje tomu, aby se u pokladny zaú�tovalo zboží z 

cizích košík�, které je zrovna v dosahu pokrytí �te�ky. 

• Každý zákazník bude mít svou nákupní databázi uloženou na centrálním serveru a 

p�es PSA ji uvidí i na svém košíku. Proto se m�že odstranit �te�ka u pokladny, zbo-

ží už je jednou na�teno �te�kou ve vozíku a po p�íjezdu k pokladn� se identifikuje 

svou nákupní identifika�ní kartou. Potom už jen sta�í zaplatit nakoupené zboží. 

• Se �te�kami v regálech už to bude horší. Protože �te�ky jsou vedle sebe a velmi 

blízko,  budou muset mít speciální anténu, která bude vyza�ovat pouze jedním sm�-

rem, aby nerušily ostatní �te�ky a pokud to nebude sta�it tak se mohou odd�lit ko-

vovou p�epážkou. Vlastn� budou jednoú�elové… Jedna �te�ka na jeden druh vý-

robku. Tím se spot�ebuje obrovské množství �te�ek. 

• Další �ešení m�že poskytnout software, který bude kontrolovat EPC �ísla. Pokud se 

sejné EPC �íslo bude vyskytovat vícekrát, tak je jasné že je to chyba �te�ky. Soft-

ware odfiltruje EPC, které se nacházejí vícekrát a nechá pouze jeden platný zá-

znam. 

6.2 Kolize �ip� 

Dalším problémem je skute�nost, že pokud �te�ka vyšle �tecí signál, odpovídají najednou 

všechny �ipy v dosahu �te�ky a tím se vzájemn� ruší. Jednotliví výrobci RFID technologie 

sdílení radiového média �te�kami �eší r�zn�. 
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6.3 Deaktivace �ipu a následná reklamace 

Podstatné je, že p�vodní p�edstava RFID anonymizér�, tedy za�ízení, která m�la umožnit 

nakupujícím odstranit identifika�ní údaje z RFID �ip�, po�ítala s tím, že vymazávat se 

bude vše krom� EPC. Proti tomu se ale bou�í ochránci soukromí, kte�í jsou toho názoru, že 

by m�lo být možné zlikvidovat i unikátní �íslo a nejlépe celý �ip vy�adit z provozu. Vý-

robci na to odpovídají, že to už není tak jednoduché a likviduje to sekundární pozitivní 

efekty pro uživatele. 

P�íkladem sekundárního pozitivního efektu má být ledni�ka, která bude mít dokonalý p�e-

hled o tom, co v ní je. Bude schopna p�es Internet zjistit, jaké zboží obsahuje, upozorní na 

prošlou trvanlivost, nabídne recepty na základ� toho, co v ní je… 

Unikátní identifikace má i své stinné stránky. Z v�tšiny produkt� nep�jdou �asem RFID 

�ipy odstranit fyzicky – nap�íklad P&G testuje lahvi�ky na šampony, v nichž je �ip zalitý. 

Obchodníci to požadují – necht�jí, aby se kradlo tak, že �lov�k sundá �ip a dá na výrobek 

�ip levn�jšího zboží. Podobn� se mají �ipy zabudovat do oble�ení, bot atd. 

Zatímco u šamponu nebude velký problém, ale spíše �ip v botách nebo oble�ení. Sta�í p�i-

jít kamkoliv, kde mají �te�ku a po�íta� schopný zpracovávat data – a už v�dí, že jste tam. 

Možná nev�dí vaše jméno, ale sta�í, abyste podal platební kartu a ob� data se mohou spo-

jit. Už jen samostatná unikátní identifikace schopnému proséva�i dat sta�í ke št�stí – m�že 

z toho zjistit, jak �asto se do zmín�né lokace vracíte, o co v ní máte zájem (�te�ky um�jí 

spo�ítat trigonometricky vaši polohu u regálu se zna�nou p�esností), a v�bec vás všelijak 

statisticky vyhodnocovat a zpracovávat. 

• Nastává tedy otázka co vymazat a z jakého druhu zboží. Pokud chceme využít 

sekundární pozitivní efekt, je nutné nechat údaje na potraviná�ských výrobcích 

nap�. jogurty, máslo, mléko, maso, atd. tam to ni�emu neuškodí, protože to neno-

síme s sebou. 

• U oble�ení a bot anonymizéry musí �ip zlikvidovat, protože je zde velká šance, že 

bude ohroženo naše soukromí.  

• U spot�ební elektroniky by se údaje z �ipu taky nemusely mazat a navíc p�i použití 

anonymizéru by se mohla poškodit i samotná elektronika výrobku. Navíc transpo-

nedry se mohou umis	ovat p�ímo na krabici a tam ni�emu vadit nebudou. 
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• U ostatního zboží, jako nap�. ná�adí, sportovní pom�cky, domácí pot�eby, ostatní 

druhy potraviná�ských výrobk�, atd. by se m�li �ipy také likvidovat. Jsou to v�ci, 

které používáme p�i práci, p�i sportu a tam už hrozí riziko ztráty soukromí. 

6.3.1 Deaktivace �ipu 

Deaktivace lze provád�t dv�ma zp�soby. Bu� jen smazat n�které údaje nebo �ip p�ímo 

zlikvidovat. Likvidace je jednodušší, ale nehodí se na n�který sortiment, nap�. elektroniku. 

Navíc vymazaní by se mohlo p�ímo implementovat do PSA, jako funkce po ukon�ení ná-

kupu. P�i výmazu by tam EPC �íslo m�lo z�stat. 

Navíc pokud si nebudeme jisti smazáním všech údaj� nebo likvidací nap�. u oble�ení, m�-

žeme si je dodate�n� zlikvidovat sami doma. Mikrovlnná trouba slouží nejen na oh�ev ne-

bo grilování. 

6.3.2 Reklamace 

Jak jsem uvád�l výše, RFID nenahradí �árové kódy, ale pouze je doplní o další informace a 

zp�íjemní nakupování. 

Všechno zboží bude vybaveno RFID transpodery, ale i �árovými kódy. Takže se nem�že 

stát, že i když se zni�í �ip v transponderu, tak nebude uznána p�ípadná reklamace, protože 

je zde ješt� �árový kód tak jako doposud. 

6.4 Vážené zboží a pe�ivo 

Dnešní váhy fungují tak, že se na n� položí zboží (ovoce nebo zelenina) a stiskne se tla�ít-

ko, které odpovídá produktu. To se dá ovšem lehce zneužít, tím že zboží zvážíme, ale vy-

bereme úpln� jiné tla�ítko, které neodpovídá váženému zboží, ale je levn�jší. 

S RFID p�ijde i nová generace vah. Nebude obsahovat tla�ítka pro manuální výb�r, ale 

kameru, která si vážené zboží prohlédne a speciální rozpoznávací software, podobný dneš-

nímu OCR. Tento software bude mít rozsáhlou databázi ovoce a zeleniny a bude vyhodno-

covat zboží na váze. Klí�ovou roli bude hrát barva, struktura povrchu a velikost. Tiskárna 

zapíše data do transponderu a zárove
 vytiskne �árový kód. 
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6.4.1 Pe�ivo 

S pe�ivem bude problém, protože se musí „ohmatat“ a nejde ho balit jednotliv�, aby se 

mohlo použít RFID, protože by se jeho cena nep�íjemn� zvedla. Tento problém má �ešení 

v podob� stánku nebo vyhrazeného místa jenom na pe�ivo bez použití RFID. M�že se klid-

n� nacházet p�ímo v prodejn�. 

6.5 Platební procedura 

Jak už bylo zmín�no, post prodava�ek/prodava�� bude nahrazovat automatická pokladna. 

Tudíž placení bude probíhat elektronicky platebními kartami. Hotovost bude pouze u vy-

braných pokladen, kde ješt� budou obsluhy.  

Zde se formuje možnost nepoužít platební kartu, ale p�ímo zákaznickou kartu, ve které by 

byly uloženy údaje o bankovním kontu. Tato zákaznická karta se stejn� u pokladny použije 

pro na�tení položek z databáze. Pokud by to takto fungovalo, bylo by jednodušší, pohodl-

n�jší a efektivn�jší. Na místo dvou karet sta�í jedna, která zvládne nakoupit i zaplatit. 

6.6 Ochrana proti zlod�j�m 

Krádeže typu zboží skryté pod kabátem nebo v tašce už asi neprojde, ale za to se zde obje-

vuje možnost jiných zp�sob� krádeže. 

Jak je známo RFID je možno odstínit speciální kovovou fólií a existují i r�zné ruši�ky. 

Proti tomuto se dá t�žko bránit, ale od toho jsou v obchod� bezpe�nostní kamery a obsluha, 

která se tam pohybuje. 

N�kdo si �ekne, že p�elepí transponder na zboží jiným transponderem, který bude z n��eho 

levn�jšího. To je sice p�kné, ale toto zboží se bude chovat jako by to byly dva r�zné pro-

dukty. Transpondery se nebudou navzájem rušit, protože obsahují antikolizní systém a 

zlod�j zaplatí ješt� víc než cht�l.  

Transpodery by ale n�kdo mohl odstranit, aby odešel bez placení. Musí se dávat bu� na 

místo kam není vid�t což je n�kdy složité nebo p�ípadn� použít dva transpondery, z toho 

jeden bude maskovaný. 

Podle všeho by se ztráty m�li spíše snížit s použitím RFID, protože každý kus zboží bude 

obsahovat transponder a �te�ka ho vždycky p�e�te. 
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7 DEFINICE JEDNOTLIVÝCH SOU�ÁSTÍ RFID 

Obecn� RFID pro UHF je pom�rn� nová záležitost a proto transponder� a �te�ek není 

mnoho. 

7.1 Transpondery 

EM Microelectronic 

• Velikost: 86x54mm 

• Standard: EPC Gen 2 

• Struktura: papír 

• Frekvence: 868MHz 

• Antikolizní systém: není 

• Velikost antény: 45x76mm 

• Opera�ní vzdálenost: 2m 

• Povrch: potisknutelný (tepelný tisk) 

• Pracovní teplota: -20°C – +70°C 

 

Philips 

• Velikost: 86x54mm 

• Standard: EPC Gen 2 

• Struktura: plast (dá se ohýbat) 

• Frekvence: 868MHz 

• Antikolizní systém: 100/s 

• Opera�ní vzdálenost: 2m 

• Povrch: potisknutelný (tepelný tisk) 

• Pracovní teplota: -20°C – +70°C 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky 60 

 

Texas Instruments 

• Velikost: 95x38mm 

• Standard: EPC Gen 2 

• Struktura: plast 

• Frekvence: 860 - 960MHz 

• Velikost antény: 89x25mm 

• Opera�ní vzdálenost: 2m 

• Povrch: potisknutelný (tepelný tisk) 

• Pracovní teplota: -40°C – +65°C 

Každý druh výrobku má své specifické požadavky na skladování. A proto je nutné t�mto 

požadavk�m upravit nebo použít r�zné druhy transponder�. Zde se klade d�raz na velikost 

použitého transponderu a pracovní teplotu.  

Položky, které pat�í do mrazák� musí být vybaveny transpondery pro tyto teploty, aby 

správn� fungovali. I když výrobci se snaží d�lat své transpondery co nejuniverzáln�jší. 

Zase pro �okoládovou ty�inku Mars nepoužijeme transponder, který bude dvakrát v�tší než 

samotná ty�inka. 

7.2 �te�ky 

Elatec UHF-R-01 

• Frekvence: m�nitelná (860 - 960MHz) 

• Standard: EPC Gen 2 

• Max. dosah: 4m 

• Výstupní výkon: 28,5dBm 

• Zisk: 7,5dBi 

• Kompatibilita: Win 2000 a XP 

• Komunikace: Ethernet RJ 45 (TCP/IP) 
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Siemens Simatic RF 600  

• Frekvence: m�nitelná (860 - 960MHz) 

• Standard: EPC Gen 2 

• Max. dosah: více jak 5m 

• Komunikace: Ethernet RJ 45 (TCP/IP) 

 

Siemens Simatic RF 660R 

• Frekvence: m�nitelná (860 - 960MHz) 

• Standardy: EPC Gen 1, EPC Gen 2, ISO 18000-6B nebo mix 

• Po�et antén: 2 až 4 (50�) 

• �tení: 100 tag�/s 

• Rychlost �tení: 320 KB/s na 3 m 

• Rychlost zápisu: 128 KB/s na 3 m 

• Komunikace: Ethernet RJ 45 (TCP/IP) 

• Rozsah teplot: -25°C - +55°C 

�te�ky budou napojeny na bezdrátovou sí	 kabelem stín�ným kabelem (STP), aby neo-

vliv
ovali p�enos. �te�ky mohou mít více antén a proto mohou na�ítat informace pro více 

produkt�. I tak bude jejich spot�eba obrovská.  

Každá �te�ka bude vybavena svou IP adresou. Toto má výhodu, že se mohou tvo�it jednot-

livé bloky, což bude p�edstavovat regály. To bude mít za následek jednodušší dopl
ování 

zboží, protože software nahlásí v jakém bloku se �te�ka nachází a p�esnou polohu.  

7.3 Kompatibilita jednotlivých �ástí 

Pro RFID existují t�i r�zné standardy.  

• EPC Gen 1  

• EPC Gen 2  

• ISO 18000-6B 
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Každý výrobce si jde svou vlastní cestou a vyrábí transpondery i �te�ky pro r�zné standar-

dy. Pro obchodní �et�zce by bylo nejvhodn�jší použít Siemens Simatic RF 660R 

z d�vodu, že podporuje všechny možné standardy a je tudíž kompatibilní po celém sv�t�. 

Navíc firma Siemens své produkty neustále vyvíjí  a tento produkt je její poslední novin-

kou v oblasti RFID. 

7.4 Kompatibilita informa�ních systém� 

Informa�ní systémy v obchodní logistice jsou vytvo�ené pro použití �árových kód�. Teore-

ticky by je sta�ilo jen rozší�it o modul pro RFID. �árové kódy z�stanou, i když se zavede 

RFID a proto by se stávající systém nemusel moc m�nit. Nejv�tší dodavatel informa�ních 

systém�, spole�nost SAP vyvíjí nový informa�ní systém pro tuto technologii, bohužel in-

formace o tomto systému jsou tajné, kv�li zneužití a napodobení jejich systému. 

7.5 Servisní služby 

Reklama�ní odd�lení i bezpe�nostní služba je samoz�ejmostí. Sídlo bude p�ímo na vyhra-

zeném míst� v prodejn�. Bezpe�nostní služba bude mít z�ejm� mén� práce než p�i použití 

�árového kódu, ale to ukáže až �as a chytrost n�kterých zlod�j�. Na všem se dají najít sla-

bé místa a RFID není výjimkou. Nejvíce se budou muset sledovat pokladny, protože budou 

bez personálu.  

U reklamací se nic nezm�ní a i když se zni�í transponder, tak je tu ješt� �árový kód. 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky 63 

 

ZÁV�R 

RFID transpondery budou �ím dál tím levn�jší, s vyšší kapacitou a vyšší rychlostí �tení a 

zápisu. �tecí vzdálenost se pravd�podobn� již nebude výrazn� zv�tšovat, protože je ur�o-

vána p�edevším vyzá�eným výkonem, který je omezován legislativou a normami. Techno-

logie RFID bude stále �ast�ji nasazována nejen do podnikových aplikací. Již dnes maloob-

chodní �et�zce Makro/Metro a Wal-Mart pat�í mezi hlavní pr�kopníky RFID v oblasti re-

tailu, i když zatím jen p�i p�íjmu zboží, ale pravd�podobn� nebude trvat dlouho, kdy ale-

spo
 n�které výrobky (pneumatiky, autobaterie apod.) budou ozna�eny RFID transponde-

rem nejen pro ú�ely rychlého na�tení u registra�ní pokladny, ale zejména pro další zpraco-

vání v rámci servisní sít� �i pro ú�ely likvidace nebezpe�ných odpad�. Na ozna�ení veške-

rých výrobk� v maloobchod� si patrn� ješt� po�káme deset a více let. 
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