
Inteligentní.  
Flexibilní. Jedinečný.
Nový kanban společnosti Ferdinand Gross.



Kanban společnosti Ferdinand Gross: 
inteligentní management C dílů

Kontinuita,  zkušenosti  a  kvalita  dodnes představují  podnik 

Ferdinand Gross. Již 150 let usilujeme o důvěryhodné, dlouho

dobé partnerství s našimi klienty. Jsme nejstarším obchodníkem 

se šrouby v Německu. Již po pátou generaci je to rodinný podnik. 

Společnost Ferdinand Gross v současnosti patří v Německu k nej

větším dodavatelům spojovací techniky. Klientům a partnerům 

z průmyslu poskytujeme služby ohledně kanbanu, které jsou 

řešené na míru. 

Náš široký sortiment představuje pět pilířů podniku. Na nich 

spočívá management C dílů: kanban společnosti Ferdinand 

Gross. O svých inteligentních řešeních jsme absolutně přesvěd

čeni. Dokumentujeme to vlastní pečetí – a dáváme Vám tak 

jistotu, že s kanbanem společnosti Ferdinand Gross budete mít 

vždy aktuální systém a budete využívat konkurenčních výhod. 

S našimi řešeními budete vždy v obraze. Slibujeme.

Kanban v číslech 

    Více než 60 % našeho obratu dosahujeme pomocí kanbanu 

Ferdinand Gross

    Více než 500 000 boxů na kanban je v oběhu, to odpovídá 

délce regálu více než sedm kilometrů 

    Více než 1000 klientů kanban nám již důvěřuje

    Zásobujeme více než 1500 skladovacích ploch pro kanban

    Denně se naplní přibližně 5000 boxů 

Nejmodernější logistika

    72 000 normovaných dílů 

    24 000 specifických produktů pro zákazníky 

    120 000 přihrádkových míst 

    20 000 paletových míst 

    Vysoce dynamický multishuttle systém

    12 vlastních kamionů a 16 kanban expresních vozů 
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Celkové pořizovací náklady s kanbanem  
společnosti Ferdinand Gross 

15 % nákladů na materiál

15 % zbývajících procesních  

nákladů na pořízení 

70 %
procesních nákladů za pořízení  

můžete uspořit díky kanbanu společnosti 

Ferdinand Gross

Bez kanbanu společnosti  

Ferdinand Gross 

   Identifikace potřeb

   Poptávky 

   Vyhodnocení nabídek 

   Vyjednávání o cenách 

   Objednávání 

   Sledování termínů 

   Příjem zboží 

   Kontrola jakosti 

   Uskladnění 

   Příprava pro montáž 

   Kontrola faktury 

   Platba faktury 

S kanbanem společnosti  

Ferdinand Gross

Jednorázově:

   Identifikace potřeb

   Vyjednávání o cenách 

   Implementace systému 

Po instalaci projektu:

   Kontrola faktury 

   Platba faktury 

Společně zoptimalizujeme  
Vaše procesy a náklady 

Všichni to známe: C díly jsou hlavní nákladové složky. Představují 

jen asi 15 % objemu nákupů, ale tvoří bezmála 85 % nákladů. 

Jejich pořizování a skladování je spojeno s vysokým finančním a 

personálním zatížením. Přenechejte nám proto vedení skladových 

zásob, organizaci a logistiku. Zapomeňte na únavné a náročné 

objednávání a účtování. Ušetřete si spoustu kontrol a interní 

logistiku a soustřeďte se na to podstatné. Koneckonců máte 

na práci lepší věci než počítat šroubky. 

Spojovací díly jsou nepostradatelné, ale jejich pořízení je nákladné. My Vám pomůžeme. 

Pomocí vlastního uceleného systému kanban Vám snížíme cel

kové pořizovací náklady až o 70 %. Jak toho dosáhneme? Jako 

zkušený poskytovatel služeb v průmyslu se zaměřujeme a opti

malizujeme – společně s Vámi – skutečnou paletu potřeb a vyvi

neme pro Vás optimální strategii kanban. Od tohoto okamžiku 

budeme dodávat vždy správné spojovací díly, a sice podle potřeby, 

ve správnou dobu a na správné místo ve výrobě. A to nejlepší 

na tom je, že si ponecháte kontrolu nad C díly, aniž byste se 

museli o něco starat. 



Víte, kolik stojí Vaše  
materiálové hospodářství? 
Pomocí naší procesní kalkulačky to zjistíte – také online na www.schrauben-gross.cz

Identifikace potřeb

Náklady  
na jednu  
operaci*

5,– €

Poptávky 15,– €

Vyhodnocení poptávek 20,– €

Objednání 5,– €

Sledování termínů 5,– €

Objednávání celkem 50,– €

Kontrola jakosti 12,– €

Uskladnění zboží 18,– €

Příjem zboží celkem 30,– €

Vyskladnění/
příprava k montáži

10,– €

Vyskladnění celkem 10,– €

Náklady na pořízení 90,– €

Materiálové náklady

CELKOVÉ POŘIZOVACÍ
NÁKLADY

Náklady  
za rok se 
systémem 
kanban
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100 %

0,– €
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0,– €

0,– €

0,– €
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0,– €

Počet objednaných položek za rok Počet dílů Objem nákupu za rok

Náklady na 
jednu operaci 
se systémem 
kanban*

0,– €

0,– €

0,– €

0,– €

0,– €

0,– €

12,– €

0,– €

12,– €

1,– €

1,– €

13,– €

Implementace systému

Operací  
za rok

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Náklady  
za rok

Náklady na 
implemen
taci (jedno
rázové)**

1000,– €

1000,– €

1000,– €

1000,– €

0,– €

6000,– €

0,– €

0,– €

   0,– €

0,– €

   0,– €

6000,– € 

0,– €

6000,– € 

2000,– € 0,– €0,– €

ÚsPOrA

Viz také kalkulačka procesních nákladů na adrese www.schraubengross.de.

**  Náklady zde použité byly stanoveny na základě mezipodnikového porovnání Svazem německých výrobců strojů a zařízení (VDMA).

** Tyto údaje jsou průměrné hodnoty převzaté z již realizovaných projektů a mohou se v závislosti na rozsahu projektu lišit.

Náš tým:  
specialisté s řadou knowhow

Potřebujete stacionární nebo mobilní regály na kanban? Mají se 

použít různé velikosti boxů s nastavitelnou kapacitou? Společně 

s Vámi vypracujeme systém, který bude řešený přímo na míru 

Vašim potřebám. Náš dobře proškolený a vysoce motivo vaný 

tým Vám pomůže  s  vyjasněním veškerých otázek ohledně 

kanbanu společnosti Ferdinand Gross. Za tímto účelem má 

klientela kanban k dispozici hned dvě vlastní oddělení (logistiku 

a prodej), která se postarají o všechny záležitosti související 

s managementem C dílů.

Bezkonkurenční: vyškolení a specializovaní pracovníci se postarají o Vaše záležitosti.

Naše kompetence poskytovatele v průmyslu se za uplynulých 

20 let stále více posouvala do popředí. Důsledný další rozvoj 

kanbanu společnosti Ferdinand Gross v ucelený a naprosto flexi

bilní dodávací systém tuto kompetenci jasně dokazuje. Pomo

cí kanbanu společnosti Ferdinand Gross za Vás převezmeme 

správu drobných dílů a zorganizujeme jejich skladování. Náš 

vlastní vozový park, kanban expres, zajistí plynulé a nepřetržité 

dodávání. Abyste se v klidu mohli věnovat hlavní oblasti činnosti.



FALCON umožňuje vizualizaci všech skladovacích ploch pro kanban se všemi produkty a daty, a sice na PC, na tabletu i smartphonu.

Jsme o krok napřed –  
FALCON nově definuje kanban
Transparentní, přehledný, jednoduchý: zažijte novou podobu individualizace.

FALCON, revoluční řešení kanbanu společnosti Ferdinand Gross, 

vizualizuje všechny Vaše skladovací plochy pro systém kanban. Už 

nebudete muset hledat výrobky, protože víte, kde jsou. A mno

hem víc: funkce exportu do Excelu pro individuálně nastavitelné 

filtry, která je implementovaná do softwarového kokpitu, umožní 

nákupčímu ještě cíleněji a efektivnější kontrolu používání C dílů. 

Statistiky, vyhodnocování a rychlá reakce na nejvyšší spotřebu už 

díky vyhodnocovacímu nástroji nepředstavují problém. A kromě 

toho jsou všechna data od spotřeby, přes překládku až po cenu 

zcela transparentní.

FALCON není program, který budete muset nejprve zdlouhavě 

nainstalovat. Jde o webovou aplikaci. Přihlásit se tedy může

te kdekoli i ze svého notebooku, zkrátka potřebujete pouze 

internet ové připojení. FALCON je k dostání také jako aplikace 

pro smartphony a tablety přes Google PlayStore (Android) nebo 

Apple AppStore (iOS). Budete tak kdykoli a kdekoli informováni 

o stavu zásob. Etiketa s čárovým kódem se jednoduše naskenuje 

a už jsou přístupné souřadnice a data o boxu. Kromě toho si 

můžete načíst všechna základní data o výrobku s daty o spotřebě 

a historii. Dále lze na přání zobrazit i originální etiketu a obrázek 

výrobku. Ať už jste v kanceláři nebo na cestách, pomocí FALCON 

společnosti Ferdinand Gross bude management C dílů ještě o 

něco transparentnější a pohodlnější. Proč tolik podniků vsadilo na kanban 
společnosti Ferdinand Gross
Individuální řešení pro nejrůznější klienty jsou naší specialitou.

Ať už jde o automobilový průmysl, stavebnictví či strojírenství: 

pomocí logistických řešení na míru zlepšíme Váš logistický pro

ces a přispějeme rozhodující měrou k lepší efektivitě a vyšší 

účinnosti. Logistické řešení na míru, které perfektně splňuje 

všechny Vaše požadavky, nezačíná vychystáváním a už vůbec 

nekončí expedicí. Od pořízení až po kompletní management 

dílů Vám nabízí ModuLOG společnosti Ferdinand Gross vždy 

optimální modul. Velká množství či spotřební sady? Výkresové či 

normované díly? Kompletní servis jako řešení? Kanban s jedním 

boxem nebo se dvěma? To jsou jen některé z mnoha otázek, 

které si při pořizování klademe. Ve společném procesu s Vámi 

najdeme to nejvhodnější řešení pro Vás – od úrovně daného 

produktu až po nákup, přes vychystávání až po distribuci. Je 

jedno, jaké speciální požadavky Váš proces klade: modulární 

prvky ModuLOG lze individuálně kombinovat.

Pomocí kanbanu společnosti Ferdinand Gross jsou skladování, organizace a logistika nejenom snadné, bezpečné a pohodlné, ale také cenově výhodné. 



Ferdinand Gross Czech, s.r.o.

Praha 4 – Podoli 

Ve Svahu 482/5

PSC 147 00 

Telefon: +420 236 163 666

Fax:  +420 236 163 667 

info@schraubengross.cz

www.schrauben-gross.cz FG
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