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INOVATÍVNE TRENDY
v logistike a optimalizácii logistických procesov.

RFID- jeden pojem pre viac riešení alebo
„Ako vybrať  to správne?“

Žilina, 10.-11. jún 2014

Digital Factpry 2014
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O čom bude dnešná prezentácia?

Zdroj:http://www.rfidjournal.net/masterPresentations/rfid_live2011/np/hutchinson_nathanson_414_200_vis_traceability.pdf0
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Hľadanie optimálneho riešenia RFID

Technológia Procesy

Procesný prístup – cesta na zabezpečenie rovnováhy medzi 
technológiou a procesmi.

Požiadavka
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Procesný prístup  - rozvíjajúci sa trend.

Akékoľvek nasadenie novej technológie vyžaduje zohľadnenie všetkých 
možných stavov, ktoré môžu nastať.

 Snaha o zjednodušovanie.
 Zjednocovanie výrobných oblastí. 
 Zohľadnenie procesných 

požiadaviek pri výbere 
technológie.
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Kedy RFID ? Identifikácia ako každá iná. 

 Evidencia väčšieho množstva entít
 Opakované použitie  (paleta, operátor)  
 Problém s viditeľnosťou označenia alebo prostredím

 Sledovanie pohybu v čase (prípadne trajektórie)
 Opakovaná identifikácia v dodávateľskom reťazci
 Potreba dopĺňania informácie v priebehu výroby  

Nasadenie RFID poväčšine vždy súvisí s automatizáciou, čo znamená nutnosť 
podrobného opisu procesov.
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RFID- reťazec: Tag - Antena/snímač – SW (PC) 

Nasadenie technológie vyžaduje prispôsobenie 
procesov.

Väzobný element
Vlastná pamäť

Bezkontaktná identifikácia

Optický kontakt

Len obrázok

Stacionárne

Mobilné
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RFID- Evidencia prechodu vstupu/výstupu

Brány Procesné otázky vyplývajúce z nasadenia RFID

Použitie

uhol

dosah

 Hromadná identifikácia tovaru
 Ohraničenie zón pre označené entity 

(identifikácia prechodu)

 Je postačujúce identifikácia prítomnosti v bráne?
 Je potrebná verifikácia pohybu, v ktorom smere sa 

entita pohybovala ?
 Je potrebná verifikácia, že entita prešla bránou?
 Je potrebné evidovať zaznamenané údaje?   
 Ako sa má chovať systém v prípade zaregistrovania tej 

istej entity?
 Existujú ďalšie procesy, ktoré sú inicializované entitou? 

Brána má šírku, výšku a dĺžku.
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RFID- Evidencia prítomnosti v zóne

Zóna Procesné otázky vyplývajúce z nasadenia RFID

Použitie

 Identifikácia prítomnosti v určenej zóne.
 Operátor, Nosič, Materiál 

 Bude v zóne vždy iba jeden tag?
 Rieši zóna problematiku výrobkových vrstiev?
 Čo sa má identifikovať (ľudia, materiál, nosič)?
 Čo má vykonať systém, ak zaregistruje viac tagov?
 Bude možné umiestniť rozhranie (HMI) cez ktoré sa 

bude vykonávať výber? 
 Neznižuje úkon výberu produktivitu? o
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RFID- Na krátko, alebo naďaleko?
Procesné hľadisko

 Sledovanie prítomnosti pre každé pracovisko na linke po 
zasunutí RFID karty. 
(každé pracovisko má vlastnú čítačku)

 Sledovanie prítomnosti na linku po priložení RFID karty a 
zadefinovaní úkonu (in/out).
(linka má len jednu čítačku, nutné HMI pre výber úkonu)

 Automatická identifikácia prítomnosti na pracovisku linky.
(každé pracovisko má bezkontaktnú RFID anténu, vyššia cena)

 Automatická identifikácia prítomnosti na pracovisku linky.
(použitie 1 antény s lokalizáciou polohy RFID, nižšia cena)
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RFID- Sledovanie/zaznamenávanie pohybu

Priestor Procesné otázky vyplývajúce z nasadenia RFID

Použitie

 Sledovanie pohybu materiálu a osôb. 
 Vyhľadávanie materiálu a osôb.
 Správa majetku a zariadení.
 Optimalizácia internej logistiky (trasy, čas).

 Požadujeme zaviesť systém alarmov (zariadenia)?
 Je potrebná obojsmerná komunikácia?
 Ako zabezpečiť, aby systém nezaznamenával 

nevýkonné prestávky (začiatok/koniec)?
 Aký bude proces v prípade potreby výmeny zdroja ?

dosah



PAIR : 
K jedinečnému identifikátoru tagu sú 
priradzované informácie v databáze.

Databáza 

Typové označenie: PR158
Dátum výroby: 20140530
Číslo šarže: XY12458
Označenie operátora: O13345
Číslo operácie: MA3654
....

Párovanie 
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RFID – čo nevidím neexistuje.

Tak ako Barcode aj RFID obsahuje sledované/prístupné dáta. 

Typové označenie: PR158
Dátum výroby: 20140530
Číslo šarže: XY12458
Označenie operátora: O13345
Číslo operácie: MA3654
....

AB 1234587

Použitie (PAIR)

 Postačujúca frekvencia pre traceabilitu.
-lacnejšie zariadenia
-existencia  kvalitnej infraštruktúry)
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CRUD (Create, Read, Update and Delete): 
Informácia je zapisovaná na nosič (tag).

Použitie (CRUD)

 Opakovaná identifikácia v reťazci dodávateľa.
 Požadovaná off-line identifikácia
 Nutná evidencia zmien priamo na sledovanon objekte
(Nutné použitie zariadení na zapisovanie – cenovo drahšie)

RFID – tu a teraz.

Databáza 
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RFID – parameter podmienený procesu.
 Vzdialenosť od 

čítacieho 

zariadenia 

 Životnosť Pamäť
 Porovnanie 

ceny 

 Rýchlosť 

čítania 
Cena/kus(tag)*

Pasívne
do 0,5 až 10 m 

(30 m)
10-20 rokov Nízka od € 0,10 

Aktívne do 100 m 1-5 rokov Vyššia od € 15.- 

*priemerné ceny pri porovnateľných parametroch

Parametre ovplyvňujúce cenu:
Rýchlosť čítania 

Veľkosť pamäte 

Odolnosť 

64 -512
bitov

100 000

bitov

Dlhá

Kratšia
Veľká

LF

HF

UHF

MW
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Nasadenie RFID je príležitosť 

Požiadavka Technológia Proces

Čo? Akým spôsobom ? Ako ?

Dopad

Prečo ?

Identifikácia 
výrobku

Použitie RFID tagu
s možnosťou  

prepisovania dát.

Proces a technológia 
zabezpečujúci zber, 

transformáciu a prepis dát.

Možnosť offline identifikácie 
v priebehu celého reťazca.

(drahšie nosiče, zapisovacie 
zariadenia)

Použitie RFID tagu s 
jedinečným identickým 

číslom.

Proces zabezpečujúci 
párovanie udalostí k tagu v 

rámci databázy.

Nutný on line režim pri 
nižších investičných 

nákladoch. 

Nasadenie technológie Vám neprináša automaticky optimalizáciu. 
Optimalizovať treba vždy.

Doplnenie požiadavky

Identifikácia výrobku 
len pre interné 

potreby zabezpečenia 
traceability
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RFID technológia : vždy súčasť výrobného procesu.

Obsluha 
pracoviska

Identifikácia 
výrobku

Vykonanie pracovného 
postupu

Zápis o traceabilite

OptimalizáciaPožiadavka Procesy Technológia
Identifikuj RFID

Vykonaj zápis

Zisti polohu

Identifikuj 
operátora

Zobraz pracovný 
postup

Kto je na pracovisku? Má oprávnenie?

Prišlo na pracovisko to, čo očakávam?

Vykonaj alebo zobraz mi, aký pracovný 
postup mám použiť pre daný variant?

Zabezpeč informácie pre zákazníka o 
podmienkach výroby.

Nasadzovanie RFID je potrebné 
vnímať ako strategické rozhodnutie..
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Procesný prístup  - cesta eliminácie chýb.

Nasadzovonie BPM nástrojov pre riadenie výroby je podmienkou pre agilné a 
dynamické potreby zmien procesov vo výrobe.

 Každý proces môže ovplyvňovať iné 
procesy.

 Najvhodnejšie je vytvorenie prostredia pre 
prepojenie zariadení, ľudí a nástrojov.

 Elektronizácia výrobných postupov a 
receptúr – automatická kontrola. 

 Výsledkom je poriadok v procesoch a 
jednoznačná zodpovednosť.



1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Doba vývoja od patentu po komerčné nasadenie
Doba od komerčného nasadenia
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RFID – Príliš nová technológia?

Každý typ identifikácie má svoje opodstatnenie.

Optický princíp

Elektromagnetický 
princíp

Kombinácia

48 rokov14 rokov

6 rokov
Bokode

3 x 3 mm

12 rokov 29 rokov

Traceabilita: tlak na 
zvyšovanie objemu dát 
identifikácie.  
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Pozývame na praktické ukážky.

Integrátor  a výrobca 
priemyselných IT riešení

Easy to understand. 
Easy to use and learn.
Easy to optimize. 
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RFID – jeden pojem pre viac riešení
alebo „Ako vybrať to správne?“
Spoločnosť Anasoft sa špecializuje na tvorbu riešení prostredníctvom procesného prístupu k požiadavkám z výroby. Jeho 
základom je vytvorenie prostredia pre jednoduché prepojenie zariadení, ľudí a nástrojov.
V praxi to znamená hľadanie takého riešenia, ktoré prináša optimálny pomer medzi výhodami (a investičnou cenou) nasadenej 
technológie a náročnosťou (a prevádzkovými nákladmi) príslušných výrobných procesov.
Prednáška sa bude venovať praktickým skúsenostiam pri nasadzovaní RFID riešení z pohľadu zohľadnenia základných princípov: 
identifikácie, monitoringu, procesu a samozrejme ceny. Účastník získa základnú znalosť o rôznom prístupe a zdôvodnení výberu 
pri posudzovaní efektivity nasadenie RFID technológie. 

e-mail: ivan.brezovsky@anasoft.com
EMANS Sales  Manager
Mob.: +421 917 601 292 

ANASOFT APR, s.r.o.
Mlynska dolina 41
811 02 Bratislava 
www.anasoft.com
Tel.:   +421 2 3223 4111
Fax:   +421 2 3223 4100


