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Nešetrné zacházení
už nikdo neutají
V dnešní hektické době se sleduje cokoli. Když pomineme policejní
sledování či různé aktivity tajných
služeb a zaměříme se na logistiku, zjistíme, že i tady se sleduje
prakticky všechno. Každý logistik
má pod kontrolou svůj sklad, od
detailního pohybu zboží až po práci manipulační techniky. Dopravní
firmy sledují vytížení svých vozidel,
jejich provoz z hlediska ekonomiky, detailně monitorují práci řidiče
a jeho způsob jízdy. Běžně se také
monitorují zásilky během přepravy.
Firmy zodpovědné za přepravované
zboží by však neměly ustrnout na
pouhém monitoringu místa, kde se
právě zásilka nachází. Dnešní moderní systémy umožňují sledovat
nejen momentální polohu zásilky,
ale také co se s ní právě děje. Zda
se nenachází ve vlhkém prostředí,
při jaké teplotě je přepravována,
jaké fyzikální síly na ni působí nebo
zda je s ní adekvátně manipulováno. Firmy mnohdy investují mnoho
peněz do řešení problémů souvisejících s poškozením zboží během
přepravy. Přitom často nepřijdou
na to, proč vlastně k poškození
došlo. Moderní systémy už to dnes
dokážou. Více si o tom můžete přečíst na stranách 18-19.
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