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Nasazení systému GPS v nákladní automobilové dopravě ve společnosti DEKTRADE a.s.

Společnost DEKTRADE a.s. ze skupiny DEK je na českém trhu od roku 1993. Přestože za firmou stojí pouze český 
kapitál, stala se skupina DEK největším dodavatelem stavebních materiálů v ČR. Obrat za rok 2008 činil 6,8 mld Kč. 
V žebříčku největších firem CZECH TOP 100 se společnost umístila na 84 místě. Máme 1100 zaměstnanců, 
disponujeme širokou skladovou zásobou na 58 pobočkách v České republice i na Slovensku, celková prodejní a 
administrativní plocha je přes 420 tisíc m2 a náš sortiment obsahuje přes 130.000 položek. 

Jsme dodavatelem kompletního sortimentu pro oblasti hydroizolací staveb, tepelných izolací staveb i zateplovacích 
systémů, střešních krytin, výplní otvorů, materiálů pro hrubou stavbu, pro suchou výstavbu, materiálů na bázi dřeva a 
pracovních nástrojů a příslušenství. Poskytujeme špičkovou kompletní technickou podporu.

Celkem disponujeme téměř stovkou nákladních automobilů, které rozváží zboží k zákazníkům a přiváží zboží od 
našich dodavatelů.

Naše společnost je certifikovaná podle ISO9001:2000.

Jako partnera pro své aktivity ohledně úspor energie si nás vybrala společnost RWE – třetí největší energetická 
skupiny v Evropě.

V naší společnosti jsme se rozhodli, že chceme podrobně sledovat náklady na nákladní autodopravu. Cílem celého 
projektu bylo provázat jednotlivé jízdy nákladního auta do našeho informačního systému ke konkrétnímu dokladu. 
Naše představa byla taková, že řidič pomocí čtečky čárových kódů sejme čísla dokladů a ty se objeví v našem 
informačním systému spolu s údajem o počtu najetých kilometrů a délce jízdy. Nijak jsme tedy nechtěli využít běžných 
funkcionalit systémů pro sledování vozidel. Hledali jsme dodavatele, který naše nestandardní požadavky vyřeší. 

To se podařilo a se společností PRINCIP jsme na pilotním projektu u dvou automobilů ověřili jak fungování HW 
jednotky, ke které je připojena čtečka čárových kódů, tak i na míru udělanou logiku jízd a převod dat do našeho 
informačního systému.

Tato funkcionalita velmi zpřehlednila fungování naší autodopravy na pobočkách, umožňuje nám okamžitou kontrolu 
výtěžnosti na úrovni jednotlivé jízdy, aktuálně ukazuje plnění limitů po pobočkách i za auto a další podrobnosti. Dále 
se nám podařilo zjednodušit práci s přefakturací nákladů mezi pobočkami bez velkého úsilí pracovníků poboček.

V roce 2011 plánujeme tento úspěšný systém implementovat ve společnosti DEKTRADE org. zložka na Slovensku.
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