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Nákup 4.0:
Zavedení bez rizika? V několika týdnech?
Chiméra či realita?
Dr. FranSsek Bumba
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Krátký profesionální proﬁl
Ing. Dr. FranSšek Bumba

1970-81:
1981-96:

1996-2001:

2002-2016:
2017:

8 let Siemens AG, 3 roky A.T.Kearney, Düsseldorf
Samostatný manažerský poradce (LogisLka, IT)
První globální EDI-projekt LOG v Německu
Založení ﬁrmy Management, CommunicaLon, LogisLk
GmbH 1985
Spoluzakladatel ﬁrmy Teledin s.r.o. 1992
Ředitel ﬁrmy Deutsche PostCom GmbH
Jednatel ﬁrmy eBusiness Holding der Deutsche Post
EDI Clearing Centrum der Deutsche Post
Realizace cerEﬁkační autority pro eSIG
Založení a vedení ﬁrmy e-integraLon GmbH
EDI/WebEDI/ eInvoicing s eSIG/ VMI
eProcurement
Založení ﬁrmy Promitea GmbH, eProcurement

Všude slyšíme pojmy jako…........

Průmysl 4.0

Internet věcí
Future-Proofing
Digitální transformace
Big Data

Tyto pojmy vyvolávají dojem nesnadné realizace a dlouhodobých
nakladů …..
…vysvětlím Vám, jak zavést Průmysl 4.0 v několika týdnech
v oblasti podniku, která je zodpovědná za > 50% celkových nákladů
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Pozice nákupu v nákladové struktuře podniku
Příklad: Automobilový průmysl

Nákladový podíl nákupu stále roste pod vlivem
specializace, dělby práce a globalizace trhu
Podil v %
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Hlavní kategorie nákupu

Hodnoota produktu

a s nimi spojené nástroje

Produkty s výrazným
dopadem na ekonomiku
podniku
(vysoké hodnoty, konkurenční trh)

Standardní produkty
(mnoho dodavatelů,
nizká hodnota produktu)

Strategické produkty
(jen několik dodavatelů,
vysoké hodnoty, úzká spolupráce)

Úzkoproﬁlové produkty
(dodavatelé s monopolem, nízká
hodnota s velkým významem pro
produkci)

Rizika spojená s dodávkami

70% je možné digitalizovat

30% vyžaduje individuální přístup
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Hodnocení dodavatelů
RFI-RFQ-ERA, katalogy

Metody:
Cloud
Online com.
Digitalizace
Big Data

Analýza nákladů. volba nástrojů
Kmenová data:
dodavazelé, produkty, klasifikace
EDI / WebED / VMI / e-Invoicing pro automatické plnění

Automatizace
Data Standards

Příklad integrovaného systému pro Nákup 4.0

Promitea umožňuje
• Úspory materiálových nákladů o 10-20 %
• Snížení procesních nákladů o 20-80 %
• Plné využíváni po jednodenním školení
Promitea funguje
• V různých odvětvích
• Od malých podniků až po největší
• Největší zakazník: OMV (> 25 Mrd./a.)

