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Zákaznický den TOSday 2018

Malé jubileum jsme si letos
mohli připomenout v polovině
června. Ve čtvrtek 14. června proběhl v areálu ﬁrmy Zákaznický den
TOSday 2018, podle stejného modelu již podesáté. Po roce jsme se
vrátili k původnímu, organizačně
náročnějšímu provedení, kdy se
jeden den koná Mezinárodní konference s obchodními zástupci
(TOSmeet 2018, letos 13. června),
následující den pak ta větší akce –
Zákaznický den. Toho se kromě obchodních zástupců zúčastňují především zákazníci a další hosté ze
škol, institucí a organizací.
Také letos jsme představili nový výrobek. Bylo jím obráběcí centrum WHT 130 C. Vzhledem k tomu, že stále probíhá dolaďování
prototypu, tak jsme na tomto centru nepředváděli technologické
operace, zato si však hosté mohli
prohlédnout stroj mnohem důkladněji než loňskou novinku WHT
110 C, protože po oba dny byl nezakrytovaný. Po dokončení zkoušek
bude stroj WHT 130 C instalován
v hale Těžké mechaniky, vedle svého staršího a menšího bratra.
Tak, jak se blížila polovina
června, postupně se hlásili další a
další hosté, až jsme se dostali na
hranici ubytovacích možností ve
Varnsdorfu a okolí. Na TOSmeet
nakonec dorazilo celkem 56 obchodních zástupců a prodejců z 22
zemí. Museli jsme zajistit simultánní tlumočení do čtyř jazyků: anglič-

tiny, němčiny, ruštiny a čínštiny.
Konference proběhla ve spojených
místnostech školicího střediska,
hosté rozděleni do dvou skupin měli kromě teoretického představení
stroje WHT 130 C také možnost si
stroj prohlédnout a diskutovat o
jeho možnostech a schopnostech se
zástupci konstrukce. Celé odpoledne pak bylo věnováno jednání na
obvyklá témata: vyhodnocení uplynulého období, seznámení s připravovanými technickými a obchodními novinkami, předávání informací z trhu, diskuse nad požadavky
zákazníků a náměty obchodních
zástupců.
Ve čtvrtek 14. června proběhl
Zákaznický den. A opět podle obvyklého modelu posledních let,
ovšem možná, že na několik dalších
let naposledy podle tohoto modelu.
Je velmi pravděpodobné, že příštím rokem počínaje změníme
strukturu Zákaznického dne a přizpůsobíme ji aktuálním požadavkům na komunikaci se zákazníky.
Letos na TOSday dorazilo celkem 150 hostů, z nich bylo 64 z České republiky, devět ze Slovenska a
zbývajících 77 návštěvníků ze zbytku světa. Kromě těchto hostů zde
bylo i 36 pracovníků z celkem dvaceti vystavovatelských ﬁrem. Tradičně jsme jako součást Zákaznického dne uspořádali „domácí miniveletrh“ se stánky dodavatelů nástrojů, zvláštního příslušenství a
softwaru. Letos jsme toto „výstaviš-

tě“ přesunuli do těžké montážní
haly, protože montáž třináctek je
zaplněná stroji.
Hlavním a stále tím nevýznamnějším mottem našich zákaznických dnů je nabídka pro návštěvníky, že si mohou prohlédnout
technologické možnosti našich
strojů přímo ve výrobě a současně s
tím poznat, jaké zázemí má naše
ﬁrma. Také letos to naši hosté ocenili, a to přesto, že příprava obou
akcí byla letos trochu komplikována složitější koordinací úklidových
prací.
Průběh letošního TOSday se od
předchozích moc nelišil. Po shromáždění hostů akci krátce zahájil
generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml. a
návštěvníci se krátce poté rozešli po
celém areálu ve skupinách v čele se
svými průvodci. Letos bylo přístupno šest výrobních hal, protože stejně jako loni bylo možné navštívit i
prototypovou dílnu (zkušebnu),
kam obvykle své návštěvníky nevodíme. A stejně jako loni to byl
hlavní bod programu. Každý byl
zvědavý na obráběcí centrum WHT
130 C.
Podruhé jsme do Zákaznického
dne zapojili i studenty ze Střední
průmyslové školy TOS VARNSDORF, kdy u pěti strojů (na čtyřech
z nich byly předváděny vytipované
ukázkové technologie) bylo přítomno celkem deset vybraných
studentů. Před akcí absolvovali

školení. Ti, kteří se akce zúčastnili
poprvé, se seznámili s ﬁrmou jako
takovou, a všichni pak především
s parametry a možnostmi konkrétních strojů a charakteristikami
předváděných technologií. Byli to:
Vojtěch Nedošínský a Jaromír
Potyš na pracovišti WRD 150 DUO,
Jakub Strnad a Daniel Hůla u obráběcího centra WHT 110 C, Martin
Černý a Matěj Pitra u obráběcího
centra WHtec 130, Petr Novák a
Christopher Pajkrt u stroje WHQ
13 CNC a Maxmilián Mikulášek a
Jan Kolka u prototypu WHT 130 C.
Kromě češtiny byli připraveni na
výklad v angličtině a němčině. Zapojení studentů naší střední školy
do Zákaznického dne se stává tradicí a je to pro ně zajímavá a jistě i
prospěšná zkušenost, kdy mají poprvé možnost komunikovat s uživateli našich strojů.
Na technologickém pracovišti
WRD 150 DUO byla předváděno
paralelní obrábění lože strojů řady
WHN. Na obráběcím centru WHT
110 C jsme předváděli stejné operace jako na stroji WHQ 105 CNC
tak, aby bylo možné porovnat produktivitu tohoto nového obráběcího centra a konvenčního stroje.
A skutečně jsme našim hostům
mohli nabídnout zajímavá čísla. Na
deskové vyvrtávačce WRD 130 Q
byla ukázka výkonového obrábění
dílce na upínacím úhelníku, na
obráběcím centru WHtec 130
frézování přímého a šikmého ozubení. Vodorovná vyvrtávačka WHQ
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Zákaznický den TOSday 2018 (dokončení)
13 CNC předváděla trochoidální
frézování průměru a frézování
vnějšího trapézového závitu. Poprvé jsme předváděli ukázku robotické výměny nástrojů, konkrétně
to bylo na stroji WHR 13 Q.
Dále bylo v běžném provozu
obráběcí centrum WALDRICH
Power000Tec, demonstrovali jsme
možnosti laserového kalení a
navařování na robotickém pracovišti, předvedli jsme činnost těžké
zaběhávací stolice na frézovací hlavy a zaběhávací stolice na vřeteníky. Přístupná byla rovněž všechna
měřící pracoviště (měřící stroje
ZEISS), v montážních halách pak

stroje v různém stadiu rozpracování. V hale lehké mechaniky jsme se
stejně jako loni pochlubili strojovým parkem (vedle již zmíněných
zaběhávací stolice na frézovací
hlavy a stroje WHQ 105 CNC to bylo např. obráběcí centrum YASDA,
hlubokovrtací stroj TIBO, obráběcí
centrum MORI SEIKI).
Zákaznický den TOSday 2018
proběhl tak, jak jsme očekávali,
tedy bez větších komplikací (jak
jsme se již zmínili, komplikovanější
než obvykle byla příprava, a to i u
jednotlivých předváděcích technologií) a jistě zanechal v hostech
hodně pozitivních dojmů. Také

vystavovatelé akci hodnotili jako
dobře připravenou, přínosnou a
užitečnou. Letos poprvé jsme pro
zajištění některých služeb u obou
akcí využili nabídku eventové agentury. Tento krok se osvědčil a tuto
nabídku využijeme jistě i v dalších
ročnících.
Na závěr nemůžeme opominout poděkování všem, kteří se
podíleli jak na přípravě, tak především na průběhu letošních akcí.
Obzvlášť letos, kdy obě akce opět
následovaly bezprostředně za sebou. Je to ta nejviditelnější vizitka,
kterou můžeme o naší ﬁrmě a o nás
svým zákazníkům dát. To podě-

kování směřuje jak k zaměstnancům TOS VARNSDORF, tak k výše
jmenovaným studentům naší školy, tak i pracovníkům cateringové
ﬁrmy JOTTO a eventové agentury
EventLab.
Příští rok máme jasno pro Mezinárodní konferenci s obchodními
zástupci. Ta se každoročně osvědčuje a je pro nás přínosem a motivací do další práce. Takže TOSmeet
2019 rozhodně ano. Jak nakonec
bude vypadat a probíhat TOSday
2019, to je nyní předčasné řešit,
rozhodnutí o jeho podobě padne
včas.
LP 2018
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Metalloobrabotka 2018 Moskva

V termínu 14. až 18. května
2018 jsme se zúčastnili tradičního
veletrhu Metalloobrabotka 2018
v Moskvě. Na stánku o rozloze 73
metrů čtverečních jsme se prezentovali společně s ﬁrmou ReTOS
Varnsdorf a dceřinou společností
GRS Ural (sídlí v Jekatěrinburgu).
Ruský trh je přes přetrvávající embargo Evropské unie a USA stále
naším nejzajímavějším teritoriem.

V roce 2017 jsme získali celkem
114 objednávek, z toho bylo 22
z Ruské federace. Stejně dobře si
vedeme i letos, za prvních pět měsíců jsme získali 54 objednávek a na
prvním místě je opět Ruská federace s 12 objednávkami.
Během veletrhu se uskutečnilo
mnoho jednání a zaznamenali jsme
zvýšenou poptávku po strojích vy-

ráběných v našem společném závodě GRS Ural. Jako každoročně
nás navštívil pan Martin Bašta, vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Moskvě. Veletrh hodnotíme velice

kladně a také v roce 2019 bude jistě
zařazen do výstav, kde se TOS
VARNSDORF a.s. bude prezentovat.
Miloš Holakovský

Kontrakt TOS - FAMET
Obchodní úsek zaznamenal
v květnu 2018 mimořádný úspěch,
když obchodní ředitel podepsal
kontrakt na dodávku 14 strojů polské ﬁrmě FAMET – Kedzierzyn
Kožle v celkové hodnotě 7,2 mil.
EUR. Jedná se o největší dodávku
strojů po roce 1999, kdy jsme dodávali 13 strojů běloruské ﬁrmě
BELAZ. Stroje budou dodávány postupně v letech 2018, 2019 a 2020.
Výběrového řízení se zúčastnili
téměř všichni naši konkurenti. Na
tomto obchodním případu pracoval obchodní úsek ve spojení s naším partnerem pro polský trh TOS
POLSKA více než osm měsíců. Jedná se o stroje WHQ 13 CNC, WHN
130 MC a WHR 13 Q.
Miloš Holakovský

Zástupci vedení polského zákazníka, TOS VARNSDORF a TOS Polska.

IMTS 2018 Chicago
Největší veletrh obráběcích
strojů na západní polokouli začne
10. září 2018 v Chicagu. Letos se ho
účastníme přímo, se strojem WHQ
13 CNC. V době uzávěrky již stroj ve
čtyřech kontejnerech opustil ﬁrmu
a směřoval do přístavu. Probíhají
práce na expozici a dolaďujeme
podklady pro veletržní správu. Na
fotograﬁi vidíte stroj, jak vypadal
před přejímkou. V dalších číslech
budeme o tomto veletrhu informovat podrobněji.
Na této stránce vidíte, že se
účastníme na nejdůležitějších veletrzích levé i pravé půlky světa. Kdo
to nedělá, zůstává mezi půlkami.
LP 2018

Norma ISO 9001:2015 | GDPR
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Rozdíly norem ISO 9001 (verze 2008 a 2015)
Požádali jsme Obor systému řízení kvality o stručný popis rozdílů
mezi normami ISO 9001:2008 a
ISO 9001:2015. Jak jistě víte, ve
dnech 18. až 20. dubna 2018 proběhl v naší ﬁrmě recertiﬁkační audit, na základě kterého jsme přešli
z normy ISO 9001:2008 na novější
verzi ISO 9001:2015. Přinášíme
nejdůležitější rozdíly obou verzí.
Hlavní změny v ISO 9001:2015
ź změna struktury kapitol normy

podle přílohy Annex SL,
ź výslovný požadavek na zavedení

řízení rizik,
ź zlepšení osvojení a uplatňování

procesního přístupu,
ź méně předdeﬁnovaných poža-

davků,
ź menší důraz na dokumentaci,
ź lepší aplikovatelnost pro oblast

služeb,
ź požadavek na deﬁnování ohrani-

čení systémů managementu,
ź zvýšený důraz na deﬁnování

kontextu organizace,
ź zvýšené požadavky na vedení,
ź větší důraz na zvýšení spokoje-

nosti zákazníků
Novinky v ISO 9001:2015
ź Termín produkty a služby, kte-

rým se nahrazuje termín produkt, přizpůsobuje normu více
organizacím poskytujícím služby.
ź Norma se už nespoléhá na pře-

depsanou dokumentaci. Tak
např. současných 6 povinných
dokumentovaných postupů už
nová norma nevyžaduje. Mnohem více je kladen důraz na
řízení procesů v organizaci, aby
se zajistila efektivnost QMS, a
tudíž aby byly plněny požadavky
zákazníka.
ź Místo speciﬁcky požadované příručky kvality nyní norma požaduje dokumentované informace
určené organizací jako potřebné
pro zabezpečení efektivnosti
systému managementu kvality.
To znamená, že organizace může, pokud si to přeje, popsat svůj
systém managementu kvality
v příručce kvality stejným způsobem, jako dosud.
ź Místo požadavku, aby organizace jmenovala představitele managementu, norma nyní požaduje, aby organizace stanovila
osoby nezbytné pro efektivní
fungování systému managementu kvality. Norma rovněž
požaduje, aby vrcholové vedení
určilo osobu, která by informovala o výkonnosti systému managementu kvality, o příležitostech pro zlepšování a o potřebách změn nebo inovací.
ź Koncepce preventivních opatření byla nahrazena stanovením
rizika a následnými příležitostmi
ke zlepšování, které je třeba řešit.
LP 2018
z podkladů od Markéty Středové

GDPR - General Data Protection Regulation
O GDPR je v současné době
často slyšet. Média o něm mluví,
všichni se jej obávají a vlastně
nikdo pořádně netuší, o čem je řeč.
Co je tedy GDPR?
GDPR je evropské Nařízení o
ochraně osobních údajů, které
sjednocuje a speciﬁkuje, jak by se
mělo s osobními údaji fyzických
osob správně nakládat. Jeho zavedením se mění a zpřísňují pravidla nakládání s osobními údaji a
jeho cílem je především chránit
práva fyzických osob.
Pokud se člověk podívá na
dnešní vývoj společnosti a rozvoj
online světa, kde se velice často
stává, že jsou databáze osobních
údajů prodávány za velké peníze
různým agenturám (ty pak lidem
telefonují kvůli svým nabídkám,
aniž by tito lidé tušili, kde ony
zjistili jejich telefonní číslo), tak je
GDPR ve své podstatě pouze logickým krokem ve snaze ochránit
osobní data fyzických osob v době
neustále sílícího „kybersvěta“, kdy
se data stávají vysoce ceněnou komoditou.

Zde lze spatřit jeden z přínosů
GDPR a to ten, že lidem vrací právo
rozhodovat o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu o nich jsou
zpracovávány a k jakým konkrétně
deﬁnovaným účelům jsou používány.
Zásady GDPR proto musí do
svých vnitřních procesů implementovat každý podnik, státní instituce, ale i například e-shopy nebo
praktičtí lékaři a další instituce a
organizace zpracovávající osobní
data svých zákazníků, klientů či
pacientů. Týkají se tedy všech, kdo
nějakým způsobem nakládají s
osobními údaji. Výjimkou z tohoto
nařízení jsou soukromé osoby,
které získávají a zacházejí s těmito
údaji výhradně pro svoji vlastní
privátní potřebu.
Všichni, pro koho je nařízení
GDPR platné, musejí kompletně
zrevidovat a detailně projít své
databáze a říci si, které údaje jsou
důležité k dalšímu zpracovávání a
které ne. Jednou z hlavních myšlenek GDPR je totiž co největší minimalizace zpracovávaných dat. Je-

dnoduše řečeno to, co není potřeba
shromažďovat, odstranit.
Důležitým krokem potom je
pro ty, kteří zpracovávají osobní
údaje, mít pro toto zpracování
konkrétní, nejlépe zákonný důvod.
Pokud tomu tak není, musejí buď
získat souhlas ke zpracování od
osoby, jejíž data hodlá zpracovávat,
anebo jsou povinni tyto údaje ze
svých databází vymazat.
Zásadní povinností ovšem je, o
celé této problematice týkající se
sbírání, zpracovávání, uchovávání
a popřípadě vymazávání osobních
údajů, informovat ty, jichž se to
přímo týká, podle GDPR deﬁnované jako tzv. subjekty údajů. A mimo
jiné také srozumitelně informovat
o jejich právech, která jim GDPR
přiřklo. Právě z tohoto důvodu
mnoha lidem proto nyní přichází
velké množství zpráv, emailů a dopisů, kde se píše o tom, zda souhlasí
ze zpracováním svých osobních
údajů, jsou tam zmiňovány důvody
zpracování, komu budou dále údaje
poskytnuty a také seznámení s jejich právy.

Naše ﬁrma z důvodu správné
implementace GDPR a dodržení
jeho pravidel vytvořila všeobecnou
směrnici a také věstník generálního
ředitele. V nich lze mimo jiné nalézt
vysvětlení a popis všech zásad
ochrany osobních údajů a detailní
popis našich činností, které se
týkají právě tohoto zpracování. Vše
je k dispozici k nahlédnutí na ﬁremním intranetu.
Pro nás jako ﬁrmu bylo důležité
ujasnit si, která data jsou potřebná,
a která nikoli, provést analýzu zpracovávaných dat a následně vytvořit
výše zmíněné dokumenty jako sumarizaci pravidel, kterými se řídíme. Po těchto procesech jsme však
zjistili, že celkový chod ﬁrmy TOS
VARNSDORF a.s. toto Nařízení
významným způsobem neovlivní,
údaje zaměstnanců jsme dostatečně chránili a chráníme i nyní. Pravidla ochrany dat jsme ale více
zpřísnili, námi sbírané údaje jsme
do co nejvyšší možné míry minimalizovali a vydáním dokumentů jsme
se co nejvíce snažili naplnit informační povinnost o skutečnosti
existence pravidel GDPR.
Bc. Středová

Ocenění | Fotokronika
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Jan Rýdl starší obdržel Merkurovu medaili

V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že předseda
správní rady Ing. Jan Rýdl starší
obdržel významné ocenění – v polovině dubna mu byl udělen čestný
titul Manažer čtvrtstoletí – TOP 10.
Nedlouho poté, přesněji 15. května
2018, získal Ing. Rýdl další významné ocenění – Merkurovu medaili.
Merkurova medaile byla zavedena v roce 2013 u příležitosti 20.
výročí založení Hospodářské komory České republiky a stala se
jedním z nástrojů oceňování osobností, podnikatelů, institucí a organizací včetně měst a obcí, které
přispěly k podpoře podnikání a
činnosti HK ČR. Toto ocenění má
formu čestné medaile, jež nese

jméno římského boha obchodu
Merkura. Ten se stal symbolem pro
komorové hnutí a většina komor na
světě včetně HK ČR používá ve
svém znaku jeho symboliku.
Hospodářská komora České
republiky v roce 2018 udělila
celkem 39 medailí, a to v předvečer
XXX. sněmu HK ČR v Clarion
Congress Hotelu Ostrava. Z celkového počtu bylo uděleno 13 zlatých,
18 stříbrných a 8 bronzových medailí. Ing. Jan Rýdl starší je jedním
z držitelů Zlaté Merkurovy medaile.
Blahopřejeme našemu předsedovi správní rady a ze slavnostního
večera přinášíme fotograﬁe.
LP 2018

Fotokronika
V areálu ﬁrmy probíhá demolice objektu VSLO. Jak jsme již popisovali, z „trosek” této budovy povstane Centrum vzdělávání Střední
průmyslové školy TOS VARNS-

DORF. V minulých dnech a týdnech byla tato demolice zachycována jak z dronu, tak ze země, a my
nyní přinášíme několik fotograﬁí
z této akce.

SPŠ TOS VARNSDORF podle projektu.

Fotokronika | Stolní kalendář 2019
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Fotokronika (dokončení)

Výzva - stolní kalendář 2019
V rámci akce „Kdo opíše víc,
dostane se výš” právě teď používám
a jen mírně modiﬁkuji text z loňského roku.
Zaměstnanci společnosti TOS
VARNSDORF současní i bývalí,
stejně tak přátelé a příznivci ﬁrmy
si za mnoho posledních let zvykli na
to, že je celým rokem provází speciální ﬁremní stolní kalendář. Již

šestým vydáním jsme v této tradici
pokračovali v letošním roce. Také
pro rok 2019 připravujeme další
vydání tohoto projektu. Posedmé
tedy budete jeho spoluautory. Pokračujeme v populární sérii „Tosáci
sobě aneb Svět našima očima“, kdy
zaměstnanci a přátelé ﬁrmy přispívají svými fotograﬁemi. Jistě jste –
a to nejen o dovolené – zazname-

návali zajímavé záběry, o které byste se možná chtěli podělit s ostatními.
Vyzýváme vás, abyste poslali
své fotograﬁe elektronicky na adresu horizont@tosvarnsdorf.cz nebo
je přineste osobně Ing. Ladislavu
Plaňanskému, oskenujeme je. Stále
platí stejná pravidla: pokud budete
chtít fotograﬁi (klidně jich může

být více, aby bylo z čeho vybírat)
umístit k nějakému konkrétnímu
datu, opět platí heslo „Kdo dřív přijde, ten to tam bude mít.“ A chceteli u fotograﬁe mít nějaký text, napište ho a přiložte do mailu nebo k
fotograﬁi. Nezapomeňte na uzávěrku: fotograﬁe posílejte do
1. října 2018.
LP 2018

Vedení společnosti
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Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2018
Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo
ve spojených školících místnostech
Školicího střediska netradičně ve
středu 27. června. Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o aktuálním vývoji
ve ﬁrmě, a to jak ekonomické, tak
technické a organizační. Na konci
setkání, také již tradičně, proběhlo
vyhodnocení osmi nejlepších
pracovníků jednotlivých úseků za
aktuální pololetí.
Za úsek obchodního ředitele
byl oceněn Ing. David Jakubík,
manažer teritoria pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Je to
dlouholetý pracovník, který si
výborně plní své úkoly v obchodním úseku. Podílel se na přípravě
a realizaci obchodního případu
FAMET Kožle (Polsko), kde jsme
podepsali kontrakt na dodávku
14 strojů k jednomu zákazníkovi.
Za úsek technického ředitele
byl oceněn pan Jiří Sedlák, projektant – technik v Odboru vývojové konstrukce. Pomocí svého pří-

stupu svědomitě zastává svoji práci
a je platným týmovým pracovníkem. Jako konstruktér je člověk
tvůrčí a vynalézavý s originální
představivostí a technickým myšlením. Od začátku roku je klíčovým
pracovníkem spolehlivě řešícím
důležitý úkol technického rozvoje
Konstrukčně – technologické prověrky stroje WHT 110. Právem mu
patří obrovské poděkování a ocenění nejlepším pracovníkem prvního
pololetí roku 2018 za technický
úsek.
Za úsek výrobního ředitele byl
oceněn pan Heřman Zabel,
montér – mechanik Oddělení servisu a služeb. Se svým týmem
provedl opravu stroje po kolizi –
WRD 170 Q (výrobní číslo 0202,
rok výroby 2012) v Chile přímo u
koncového zákazníka ve velice
ztížených podmínkách. Jeho týmu
se povedlo stroj uvést do provozu
ve stavu a tolerancích odpovídajících novému stroji po instalaci.
Za úsek výrobního ředitele
v montážích byl oceněn pan Pavel

Kristek, montér – mechanik ve
Středisku montáže zakázkových
strojů. Ve ﬁrmě dlouhodobě odvádí
kvalitní práci na konečné montáži.
Je velmi zodpovědný a pečlivý,
kapacitně vypomáhá na jiných
montážních střediscích. Nejvíce si
na panu Kristkovi jeho vedoucí cení
ochoty předávat své znalosti dále, a
to zejména novým mladším spolupracovníkům.
Za úsek výrobního ředitele
v montážích byl oceněn pan Zdeněk Jurica, montér – elektromechanik ve Středisko Elektromontáže. Za posledních šest měsíců se
účastnil instalace velmi složitých
strojů WRD 150 Q (výrobní číslo
0815) u českého zákazníka a MAXIMA (výrobní číslo 0105) s řídicím
systémem Heidenhain TNC 640 u
zákazníka v Itálii. V současné době
je na montáži stroje WRD 150 Q
(výrobní číslo 0814) u ﬁnského
zákazníka. Tento stroj je také vybaven novým řídicím systémem
TNC 640 a přídavným stolem
DEMMELER. Za svou kvalitní práci na nejsložitějších zakázkách si

odměnění právem zaslouží.
Za úsek výrobního ředitele byli
dále oceněni pánové Vladimír
Suchý (montér – elektromechanik) a Jiří Svoboda (montér –
mechanik). Úspěšně instalovali
stroj VARIA z provozu Těžké mechaniky u zákazníka v Gruzii ve
velmi ztížených podmínkách. Dále
tito dva specialisté postavili a zprovoznili u dánského zákazníka stroj
SPEEDtec, taktéž odprodaný z provozu Těžké mechaniky.
Za úsek ﬁnančního ředitele byl
oceněn Ing. Petr Záklasník, IT
analytik v Odboru informatiky, za
dlouhodobý přínos při implementaci a rozvoji informačního systému QAD, a v tomto pololetí zejména za implementaci modulů
nákupu a výroby v manažerském
informačním systému BNS. Díky
znalostem a zkušenostem Ing. Petra Záklasníka se tyto moduly podařilo realizovat dle naplánovaného harmonogramu.
LP 2018

Jménem vedení společnosti vám přejeme příjemné prožití dovolené.
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