
8   ·  efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

Otázkou je, zda se dívat 

spíše do budoucna, nebo se 

soustředit na okamžité pro-

blémy a výzvy.

Hrozby
Hledání rychlých, lokálních 

řešení nevede k celkové 

efektivitě téměř nikdy. Hro-

zí nebezpečí, že pouhým 

uhašením aktuálních potíží 

vznikne turbulentní pro-

blém mnohem většího roz-

sahu na jiném místě ve 

fi rmě. Taková krize se pak 

často musí být řešit s vel-

kými náklady nebo dojde 

dokonce k ohrožení samot-

né podstaty podnikání.

Osvědčený nástroj
Existuje osvědčený a efek-

tivní nástroj, jenž pomáhá 

rychle vyhodnotit současný 

stav a sestaví sadu opatření 

vedoucích k celkovému 

zlepšení logistických proce-

sů. Vše za využití nejno-

vějších poznatků z oblasti 

logistiky. Tímto nástrojem 

je komplexní logistický au-

dit. Ten je neustále oboha-

cován členy Komory logis-

tických auditorů, kteří se 

denně potýkají s výzva-

mi v různých částech lo-

gistického řetězce v roz-

dílných oborech podnikání. 

Díky tomu je moderním 

nástrojem s jednotnou me-

todikou garantovanou Ko-

morou Logistických audi-

torů

Skvělé výsledky 
Logistický audit využívá již 

několik let mnoho význam-

ných fi rem pro zefektivně-

ní svých interních procesů. 

Výsledky jsou vynikající. 

Odborníci společně s klien-

tem hledají cestu ke zvýšení 

efektivity logistických pro-

cesů a tím i celého podni-

kání.  Změny jsou často bole-

stivé, ale vedou k úspěchům 

a dlouhodobé prosperitě. 

O tom, proč se mnoho fi -

rem brání zefektivnit své 

podnikání logistickým au-

ditem, se dočtete na

efektivnepodnikat.cz 

LOGISTICKÝ AUDIT 
ZVÝŠÍ EFEKTIVITU PROCESŮ 
I CELÉHO PODNIKÁNÍ
V době kontinuálního 
tlaku na stálý růst 
výkonu při současném 
snižování cen a za-
chování kvality je 
nutné hledat efektivní 
řešení. 

Rudolf Malý, ALog.
AUDITOR KLA Č.09020
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 
PST CLC, A.S.
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2014

Úsporné, nenáročné, robustní
spalovací vozíky
Pokud hledáte extrémně odolné spalovací 

vozíky, s minimálními náklady na provoz, zvolte 

novinku značky Jungheinrich pro rok 2014.

tel.: +420 313 333 111

prodej@jungheinrich.cz  

www.jungheinrich.cz

Evoluce „ještěrek“ – trendy ve 
vývoji vysokozdvižných vozíků 

FILIP UHLÍŘ

redaktor.cz@mediaplanet.com
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