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РЕДАКЦИОННА

Далече ли е 2020 г.?

«Дали през 2020 г., или малко по-късно,
драматичните промени наближават
и управлението на свързаността
между фирмите става все по-сериозно
предизвикателство.»

Голяма част от статиите в този
брой отново предизвикват размисъл
за промяната. Промяна в човешкото
мислене и поведение, промяна в технологиите, промяна в управлението
на данните. Ще привлека вниманието
ви към две от тях. Едната е интервю
с Мик Джоунс, експерт по веригата
на доставки, другата – представяне
на новия Vision Van на Mercedes-Benz.
„Основата на веригите на доставки в бъдещето ще бъдат данните, способността да ги събираш, обработваш и анализираш. Количеството данни в Supply Chain ще се увеличи
до 40 зетабайта (което е 40 с 21 нули
отзад) до 2020 г. Трябва да сме способни да управляваме тези данни, за да
движим веригата и бизнеса си напред“,
казва Мик Джоунс, един от водещите
лектори на четвъртата Логистична
бизнес конференция (стр. 40).
„През 2020 г. Mercedes-Benz Vans
ще е съвсем друга компания, защото, когато светът се променя, или се
променяш и ти, или изчезваш, а найдобре е ти да правиш промените“,
казва Фолкер Морнинвег – директор
на Mercedes-Benz Vans (стр. 48).
Далече ли е 2020 г., когато ще е
по-добре да сме изчезнали, ако не сме
склонни към промяна?
Вероятно никой няма да отговори,
че е далече, но мнозина си мислят, че
голямата промяна е за големите в бизнеса, а малките и средни фирми могат
да се развиват с по-спокойни темпове и не непременно с последните

технологични новости. Могат, но до
кога? И дали пловдивското предприятие Метал Ин (стр. 22) щеше да произвежда части за автомобилната индустрия, ако не беше инвестирало в роботизирана техника?
Търсейки отговори на въпросите
за динамиката на промяната, се връщам към интервюто с Мик Джоунс:
„Трябва да се вслушваме в пулса на
бизнеса. Разберете от какво се нуждае той и го осигурете. Но не го правете на сляпо – питайте и тествайте. Тествайте себе си срещу другите
в индустрията и извън нея. Проваляйте се, но го правете бързо. Разберете
бъдещите промени и ги интерпретирайте спрямо това как те ще повлияят на бизнеса ви и кога и си отговорете подобаващо.“
Мисля, че с това твърдение експертът категорично ми помага да отговоря и на тези, които питат дали
темата на четвъртата Логистична
бизнес конференция е точно за тях.
Темата „Логистиката в свързания
свят“ е за онези мениджъри, които искат да знаят какви промени се задават в производствено-логистичната верига и не искат да действат „на
сляпо“, а да използват най-добрите
практики на фирми, известни със своя
растеж. Лекторите на конференцията можете да видите на стр. 8-9. Да
ги чуем заедно какво ни очаква в големия свързан свят!
Богиня МАТЕЕВА
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Четвърта Логистична бизнес конференция:
Логистиката в свързания свят
27 октомври 2016 – Sofia Event Center (SEC)
Октомври е месецът на най-голямото (и единствено по рода
си в България) логистично събитие – Логистичната бизнес конференция. Тази година е нейното четвърто издание. Темата ни
е „Логистиката в свързания свят“, защото прогнозите сочат, че
само след четири години 50 милиарда умни устройства ще бъдат свързани в глобалната мрежа.

С

вързаността и днес е впечатляваща, но много скоро всяка дейност ще е част от една голяма верига на производство и доставки и всеки ще обменя всевъзможна информация с участниците в нея.
А къде е мястото на Вашата фирма в този голям
свързан свят? Логистичната бизнес конференция ще
Ви помогне да намерите отговора на този въпрос.
Гост и лектор на нея ще бъде Йос Маринус, председател на Европейската логистична асоциация (ELA),
от когото директно ще научите кои са последните
иновации в управлението на веригата на доставки. И
дори да не приложите всичко на практика, добре е
да знаете какво да правите, когато се зададе „цунамито на промяната“. Експертът Мик Джоунс ще разкаже как да се предпазите от прииждащите вълни, а
Николай Божилов, председател на Съвета на директорите на Юнимастърс Лоджистикс, ще надникне в бъдещето и ще Ви разкрие връзката между веригата на
доставки и Логистика 4.0. Янислав Тотев, управител на
ДСВ Роуд, ще говори за 3D принтирането и пред какви предизвикателства новите технологии в производството изправят логистичните вериги.
Веселка Данчева, търговски директор на Немечек
България, ще представи решение за управление на
потока от информация в една логистична компания
през различни устройства и локации. EDI (Electronical
Data Interchange) – комуникацията, без която съвременната логистика не може, е темата, избрал да представи Добрин Маринов от Орбико България. Димитър
Геров от СТЕМО ще сподели добри практики за ефективно управление на транспорта и логистиката с интегрираната система SAP ERP.

УЧАСТНИЦИ С ЩАНДОВЕ
Адвокатско дружество
д-р Решке и партньори
Баркод Системи България ООД
БГСКЛАД
Булнекс АД/Honeywell
Глориент Инвестмънт БГ
Дейта Плюс ООД
Джи Пи Ес Контрол АД
Джи Ти Ти ООД
Евромаркет кари АД
IVECO
Интелиджънт Системс България ЕОД
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dr-reschke.com
barcodes.bg
bgsklad.bg
bulnex.com, honeywell.com
glorient-bg.com
dataplus-bg.com
gpscontrol.bg
metalsistem.bg
euromarket.bg
iveco.bg
isystems.bg

Георги Комсийски от Порше БГ ще говори за информационните хъбове, а Милен Михайлов от Софарма Трейдинг – за ролята на информационните системи
в съвременната логистика. Орлин Дочев от Некст Консулт ще проследи дигиталната трансформация в логистичните компании, а Надежда Благоева от СТАМ ще
представи автоматизацията като средство за оптимизация. Цветан Йорданов от Майнинг ще сподели какви
логистични решения за транспортиране на опасни товари предлага компанията. Бистра Карапанчева от Баркод Системи България избра актуалната тема за интегрирането на 3PL решения към външни системи, а Тодор Кънчев от ФТС България ще разкаже за системата
за управление на склад NaviTrans, която дава по-добър
поглед и контрол върху логистиката.
И тъй като един склад първо трябва да се наеме,
преди да се управлява с високи технологии, процесът на търсене и предлагане на складови площи в света ще бъде проследен от Симеон Митев чрез добрите
практики на БГСКЛАД.
Цялата програма можете да видите на сайта на събитието www.event.logistika.bg. Единствено там можете да направите регистрация за участие. Знаете – чрез
нея си осигурявате не само място за получаване на
ценна информация от мениджъри с много знания и
добри практики, но и време за срещи с колеги и бъдещи бизнес партньори. И дори за проверка на късмета – ДСВ Роуд отново осигурява награда на стойност 2000 лева – преносим компютър Toshiba Satellite
Radius за един от участниците в конференцията.
Ние, екипът на сп. ЛОГИСТИКА, Ви каним да станете част от голямото логистично събитие, защото се надяваме, че то ще е полезно за Вас и за Вашия бизнес.

Майнинг ООД
Некст Консулт ООД
Новоферм Балкан ЕАД
ОМВ България ООД
Оптим-Ал ЕООД
Стемо ООД
Trimble N.V./Глобус Комерс ЕООД
FROTCOM България
ФТС България ООД
Шенкер ЕООД
Юнимастърс Лоджистикс АД
Юнисофт Инженеринг ЕООД

miningbg.com, zarges.bg
next-consult.com
novoferm-balkan.bg
omv.bg
optim-al.com
stemo.bg
trimbletl.com, globuscommerce.com
frotcom.com
fts.bg
schenker.bg
unimasters.com
universumerp.com
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ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО

Специален спонсор:

Спонсор награда:

INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED MEMBER OF THE CUSHMANN & WAKEFIELD ALLIANCE

Подкрепяща организация:

Технически партньор:
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Лектори на конференцията
Йос МАРИНУС e президент на Европейската логистична асоциация (ELA) и участник в множество международни логистични форуми. Той има над 30 години опит в логистиката и транспорта. Заемал е различни позиции в компании,
търгуващи с бързооборотни стоки. До 2012 г. работи като лидер на логистичните процеси в дивизия „Напитки“ в
Danone Group. Преди това е заемал същия пост в дивизията за бисквити на групата. Дълги години Маринус е отговарял
за обучението по логистика на мениджърите на Danone в Danone Campus. Сферите му на дейност са логистичните мрежи, стратегии, програми за ценово подобряване, както и обучения на логистични екипи. Йос Маринус е и президент на
Белгийската асоциация по логистика V.I.B., която цели да популяризира дисциплините, свързани с веригата на доставки.
Мик ДЖОУНС е опитен и високоуважаван глобален специалист във веригата на доставки. През последните 25 години е
заемал ключови управленски позиции във веригата на доставки и логистиката в различни пазари в транспортни и 3PL
организации. Като вицепрезидент на Глобална логистика и стратегии в Supplay Chain в Lenovo Джоунс успешно превежда
веригата на доставките през придобиването, сливането и интегрирането на подразделението на IBM x86. Джоунс се
присъединява към компанията от DHL през 2008 г., където е работил като директор Международна верига на доставките. Преди това е заемал длъжности в Exel, Danzas и Deutsche Post. Сега работи с ключови производители, доставчици
и системни доставчици по веригата като независим съветник и външен директор.
Николай БОЖИЛОВ има 30-годишен опит във внедряването на нови бизнес модели и модерни технологии за управление
на бизнеса в транспорта и логистиката.
Дългогодишен Фелоу член на Института на директорите в Лондон и на Института по транспорт и логистика във
Великобритания, както и на множество други международни професионални и неправителствени организации. Николай
Божилов е председател на Съвета на директорите на Юнимастърс Лоджистикс.

Янислав ТОТЕВ е управител на ДСВ Роуд ЕООД (подразделение на DSV A/S в България) от 2009 г. Има над 20 години опит в
транспорта и логистиката, включително при разработването и внедряването на системи за контрол и управление на
складовите наличности и контрол и управление на транспорта, внедряване на стандартите GDP и ISO, разработване
на нови услуги и бизнес процеси и оптимизация на дейността. В настоящата компания работи от 1999 г. като до 2005 г.
натрупва значителен опит в областта на транспорта и спедицията от стартиране на нови групажни линии до изпълнение на проекти за мултимодален транспорт. След преместването на фирмата в съществуващата складова база през
2005 г. до 2009 г. заема длъжността Логистичен директор.
Веселка ДАНЧЕВА има над 15 години опит като мениджър. В момента е търговски директор на Немечек България – компания със стабилни международни позиции, разработваща комплексни софтуерни решения за управление на бизнеса. Тя
е сертифициран специалист в областта „Решения за документооборот и защита на данни“ и оглавява отдела по продажби и внедряване на DocuWare – софтуер за електронно управление на информацията. Ръководила е редица проекти
за анализ на бизнес процеси и имплементация на предложените решения в различни по големина и предмет на дейност
компании.
Димитър ГЕРОВ е завършил Софийския университет, специалност Информационни системи и следдипломна квалификация по банково дело в УНСС. Професионален управител с повече от 20 години опит в управлението на компании основно
в областта на информационните технологии. От 15 години е управител на софийския филиал на СТЕМО ООД – една от
най-големите ИТ компании в България. Като такъв лично е участвал в бордовете за управление на проекти за внедряването на различни по големина и сложност информационни системи както в държавната администрация, така и в различни частни компании. Притежава изключително богат опит при управлението на проекти за внедряване на системи за
управление на бизнеса, който му помага да осигури максимална възвръщаемост от направените инвестиции.
Георги КОМСИЙСКИ е ИТ мениджър в „Порше БГ“ ЕООД от 2008 г., отговарящ за „Порше БГ“ ЕООД (вносител за България на марката Volkswagen – леки и лекотоварни автомобили, както и луксозната марка Audi), „Порше Интер Ауто“
ЕООД (крайно клиентски продажбено-сервизни комплекси) и „Порше Лизинг БГ“ ЕООД, дъщерно дружество на Порше
Банк Австрия. Работил е като мениджър „Предоставяне на ИТ услуги“ за ОМВ България и ОМВ Румъния и консултант
в ОМВ. Има богат опит в управлението и реализацията на ERP системи, взаимовръзка между междуфирмени системи,
системи за продажбите, доставките и логистиката, както и Big data, BI решения за отчети, анализи и подпомагане
вземането на решения. През 2014 г. е отличен с наградата „ИТ мениджър на годината“ в категория „Ефективност“.
Добрин МАРИНОВ е ИТ мениджър в Орбико България ЕООД. В компанията има реализирани редица успешни проекти,
сред които миграция и ъпгрейд на ERP системата – SAP, интеграции на информационните системи с такива на партньори. Притежава магистърска степен от Техническия университет в София. Има задълбочени познания и интереси в
областта на ERP, BI, системи за управление на проекти, системни архитектури, сигурност, облачни решения, анализ,
развитие и прилагане на ИТ стратегии.
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Милен МИХАЙЛОВ e ИТ мениджър в Софарма Трейдинг АД – водеща компания в България в търговията с лекарствени
средства, консумативи и медицинска апаратура. През последните години нейни екипи реализират редица успешни проекти, сред които имплементация на ERP система SAP, въвеждане на система за автоматизация на склад – KNAPP, множество интеграции между различни информационни системи, осигуряващи пълен контрол на процесите в компанията.
През 2011 г. Милен Михайлов е отличен с наградата „ИТ мениджър на годината“ в категория „Ефективност“.

Орлин ДОЧЕВ e основател и съсобственик във водещата в България консултантска компания – Некст Консулт, реализирала успешно повече от 250 проекта в сферата на бизнес консултирането и ИТ. През февруари 2010 г. Орлин основава
компанията с визия да добавя стойност на клиентите посредством въвеждане на добри световни практики в областта на продажбите, маркетинга, финансите, производството и др. По-късно привлича към екипа изявени и висококвалифицирани специалисти с опит във водещи консултантски и ИТ компании и затваря кръга от услуги в областта на
управленското консултиране.
Надежда БЛАГОЕВА е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност Промишлено и
гражданско строителство. Специализирала в сферата на складовото проектиране и вътрешните логистични процеси в
Испания, Германия, Италия и Великобритания. Има богат професионален опит като строителен инженер. В СТАМ ЛТД
заема позицията мениджър на Инженерния отдел повече от 10 години, като успешно ръководи и участва в основните
дейности на отдела, пряко управлява целия процес на проектиране, доставка и монтаж на складови системи на ключови
за фирмата клиенти.
Цветан ЙОРДАНОВ е управител на Майнинг ООД от 1992 г. Роден през 1961 г. в София. Завършва Висшия минно-геоложки институт, специалност „Механизация и електрификация“. Работи в научноизследователския сектор на института.
Компанията проектира, доставя, монтира и осигурява сервизна поддръжка на системи за сигурност. В продължение на
близо 20 години фирмата е разработила богато портфолио от физически и електронни системи – контрол на автомобили и хора, защита на периметъра, сейфове и трезорни врати, периметрова охрана, контрол на достъп, биометрия,
персонализация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна техника.
Бистра КАРАПАНЧЕВА отговаря като мениджър продажби в Баркод Системи България ООД за цялостни системни решения в областта на логистиката, 3PL, производството и управлението на веригата за доставки.
Има дългогодишен опит в сферата, както и множество интеграции на специализиран складов и складово-производствен
софтуер с ERP системи.

Симеон МИТЕВ e собственик на консултантската компания „Шанс-96“, чиято дейност е строго специализирана в продажбата и отдаването под наем на индустриални площи на българския пазар за последните 20 години. През март 2008
г. в MGM Grand Arena в Лас Вегас, на конференция на RE/MAX получава награда RE/MAX Platinum Club за най-добри резултати в бизнеса с индустриални имоти в България. Негова е платформата БГСКЛАД, която включва голямо разнообразие
от оферти за складове, фабрики, помещения, терени и производствени цехове от цяла България на едно място.

Тодор КЪНЧЕВ е продуктов мениджър за Microsoft Dynamics NAV и NaviTrans в ФТС България. Има дългогодишен опит по
Microsoft Dynamics NAV проекти в различни браншове на икономиката както в България, така и в чужбина. Сред основните му отговорности са развиване и обогатяване на предлаганите ERP и CRM продукти от линията решения Microsoft
Dynamics, както и специализирани вертикални решения, базирани на тях. Сред тях е ERP системата за транспортни,
спедиторски и логистични компании NaviTrans.

Интервюта с трима от лекторите четете на стр. 38 – 46
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НАКРАТКО

Shell България отправи
предизвикателство към студентите
С форум, посветен на бъдещото устойчиво развитие на енергийния сектор и подобряването на
качеството на живот в градовете в следващите десетилетия, Shell България отбеляза 25-ата
годишнина на компанията у нас.
По време на събитието представители на държавни институции, неправителствени организации, академичната общност, бизнес партньори
на компанията и журналисти имаха възможността да се запознаят с визията на Shell за възможното бъдеще на бензиностанциите.
“Преди 25 години започнахме дейността си в България и поставихме стандартите на бизнеса, в
който се развиваме. Днес можем да се похвалим с

мрежа от около 100 търговски комплекса и повече от 1 милион клиенти, които обслужваме всеки
месец. Доверието на нашите клиенти и партньори, градено през годините чрез постоянна грижа,
иновации и безкомпромисен контрол на качеството, ни кара да погледнем напред с отговорност
към предизвикателствата на бъдещето“, коментира Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.
През август тази година Shell България стартира конкурса „Градовете на бъдещето“, в който
български студенти могат да представят свои
идейни разработки с потенциал за внедряване в
практиката и да спечелят парични награди. Желаещите да вземат участие в конкурса, трябва
да изпратят разработки за справянето с предстоящите предизвикателства по отношение на
използването на енергийни ресурси в градовете.
Проектът трябва да включва детайлно описание
на идеята, практическите резултати, ползи и решения на съществуващи и бъдещи енергийни проблеми, както и възможности за развитие на проекта в бъдеще.

Gebrüder Weiss
откри нов офис в Измир
Офисът ще допълни съществуващия филиал
в Истанбул в сферата на въздушния и морския
транспорт. Разположен стратегически, в близост до бизнес зоната Байракли, той предлага
на своите клиенти от Южноегейския регион консултации и планиране в областта на транспорта директно на място. „Близостта до клиентите е от изключителна важност за развитието
на бизнеса. Компаниите в региона отдават изключително голямо значение на местното присъствие и ангажираност“, твърди Воислав Йевтич, регионален ръководител на Air & Sea за Азия
в Gebrüder Weiss. В Измир се намира второто найголямо пристанище в Турция след това в Истанбул. Там са разположени повече от 4500 компании,
осъществяващи износ, и в този регион са съсредоточени 4,2% от общия внос на Турция. „В частност, зоната за свободна търговия на юг от Измир предлага на международните компании добре развита инфраструктура с оптимални връзки към пътната мрежа на страната и намиращите се наблизо летище и пристанища“, обосновава
решението за новия филиал Авсар Дада, управител на Gebrüder Weiss Турция. Екипът в турския
мегаполис се състои от 40 служители и се е наложил на пазара за услуги в сферите сухопътен, въздушен и морски транспорт, управление на проекти, както и мултимодални решения.

