РЕДАКЦИОННА

Силата да процъфтяваме във време на крайности

«БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА ПРЕДСТАВЯ НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КНИГИТЕ НА ГРЕГ БРЕЙДЪН – УЧЕН,
ВИЗИОНЕР И ПИСАТЕЛ – „ УСТОЙЧИВОСТ ОТ СЪРЦЕТО –
СИЛАТА ДА ПРОЦЪФТЯВАМЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРАЙНОСТИ“
И „ХОРА ПО ЗАМИСЪЛ – ОТ ЕВОЛЮЦИЯ ПО СЛУЧАЙНОСТ
КЪМ ПРЕОБРАЗЯВАНЕ ПО НАШ ИЗБОР“. АКО ПРЕЗ ЛЯТНАТА
ВАКАНЦИЯ ВИ СЕ ИСКА ДА СЕ ОТКЪСНЕТЕ ОТ ЕЖЕДНЕВНИТЕ
БИЗНЕС ЗАДАЧИ И ВИ СЕ ЧЕТЕ НЕЩО ПО-ФИЛОСОФСКО И
РАЗЛИЧНО, МОЖЕТЕ ДА ГИ ПОРЪЧАТЕ ОТ САЙТА НИ
www.turningpoint.com.»

„Живеем в една „нова нормалност“ – неизследвана
територия на крайности, вариращи от социални и климатични промени до несигурност на работните места,
финансите, кариерите… И всички тези промени внасят
много стрес в живота ни.
Добрата новина е, че ние вече имаме решението.
Както казва Нилс Бор, носител на Нобелова награда за
физика, всяка голяма и дълбока трудност носи в себе си
своето собствено решение. Това ни принуждава да променим мисленето си, за да го намерим. Но ние хората сме
същества на навика и точно по тази причина всяка промяна може да бъде трудна за нас. Често е по-лесно да се
придържаме към познатите обичаи на миналото, отколкото да се изправим пред несигурността, която „новото“ може да донесе в нашия живот.
Най-новите открития в биологията, физиката, археологията и генетиката обаче принуждават учените да
пренапишат историята кои сме ние и какво е мястото
ни в света. Последните десетилетия авторитетни научни изследвания разкриха следните факти:
❖ Факт 1: Напредналата цивилизация е поне два пъти постара от официално посочваните 5000 – 5500 години.
❖ Факт 2: За оцеляването си природата разчита на сътрудничество и взаимна помощ, а не на конкуренцията, както сочи теорията на Дарвин.
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❖ Факт 3: Човешкият живот показва несъмнени признаци за съзнателен план.
❖ Факт 4: Нашите емоции оказват пряко влияние върху ставащото в морето от енергия, което ни обкръжава.
❖ Факт 5: Вселената, нашият свят и телата ни са изработени от общо енергийно поле – матрица, която прави възможно единството, наречено квантово
преплитане.“
Тези думи не са мои, а цитат от книга на Грег Брейдън – учен, визионер и писател. Под търговската марка Turning Point Българска Транспортна Преса представя
на български език книгите му „Устойчивост от сърцето
– Силата да процъфтяваме във време на крайности“ и
„Хора по замисъл – От еволюция по случайност към преобразяване по наш избор“. Ако през лятната ваканция ви
се иска да се откъснете от ежедневните бизнес задачи и
ви се чете нещо по-философско и различно, можете да ги
поръчате от сайта ни www.turningpoint.com.
Следващата ви среща със списание ЛОГИСТИКА ще е
в началото на септември. Желая ви светло и вдъхновяващо лято.
Снежина БАДЖЕВА
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Свободна зона Бургас:
30 години пазарен успех
Изпълнителният директор на дружеството Василий Скрипка и неговият екип посрещнаха партньори и приятели от България и чужбина, за да
отбележат 30 години пазарно присъствие на Свободна зона Бургас.
„Само за последните няколко години успяхме
да направим нови почти 5000 кв.м складове и
12 000 кв.м открити площадки, на които в момента извършваме новата си дейност. Направените инвестиции ни дават възможност да работим с много по-големи количества стоки, които
пристигат по море, обработват се в Свободната зона и влизат в страната. През последните
5 години завоювахме немалък пазарен дял в Македония и работим много успешно с македонски бизнесмени. Имаме почти 19 хил. кв.м закрити площи и 130 000 кв.м открити площи. Можем да обработваме средни по големина кораби с товари,
имаме модерна механизация и това ни дава увереност, че можем да се развиваме бързо и да постигаме още по-големи резултати“, увери гостите и
партньорите Василий Скрипка.

ФТС България празнува 25-годишен
юбилей
На стилно тържество в София Тех Парк екипът на
ФТС Българя посрещна клиенти, партньори и приятели, за да отпразнуват заедно 25-годишния юбилей на компанията.
Станимир Костов, управител на ФТС Груп, благодари на клиентите и партньорите за доверието през
годините и изказа признателност към екипа на компанията. Събитието уважи и основателят и основен акционер във ФТС Груп – Робърт Лабад.
Цанка Маркова, управител на ФТС България. разказа за създаването и дейността на FTS Data Sense –
решение, чрез което фирмите могат да извършат
своята дигитална трансформация. Тост в руски
стил вдигна управителят на ФТС Русия, Румен Невянов. Той поздрави гостите и пожела на компанията
още много успешни години, а на екипа да бъдат все
така любопитни и заинтересовани за новите технологии на бъдещето.
Интервю с управителя на компанията Станимир
Костов – на стр. 14

Дискордиа и Транспрес бяха
отличени като зелени компании

В 9-ото издание на престижните зелени награди,
организирани от b2b Media, бяха отличени найотговорните бизнеси, общини, неправителствени организации и личности. Голямата награда
грабна ЧЕЗ България, а „Зелена личност 2019“ стана алпинистът Атанас Скатов. Призовете тази
година бяха допълнени с нови категории, като зелен офис, зелена иновация, проект или идея. За
първи път беше връчена и Голяма награда за цялостно представяне. В категорията „Автоиндустрия, транспорт, логистика“ наградите грабнаха
ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД, Дискордиа АД,
Транспрес ООД и Метрополитен ЕАД.
6
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Нова система за сигурност
пази пристанищата ни
Тя е позиционирана на пристанищните терминали
Варна-Изток, Варна-Запад и Бургас-Изток 1. Изградени са два командни и контролни оперативни центъра, което позволява непрекъсната защита на критичната инфраструктура. От голямо значение за
ефективността на внедрената технология е осъществената оперативна съвместимост и защитена връзка със системите на МВР и ГДБОП. Предвижда се да бъде направена необходимата свързаност и
с други служби, като НАП и Агенция Митници.

НАКРАТКО
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DB Schenker представи
напълно автономния T-Pod
DHL Express обновява флотилията
си с нови самолети Boeing 777

Замяната на старата междуконтинентална флотилия с нова, по-икономична, дава възможност на
DHL да отговори на нарастващата глобална нужда от експресни куриерски услуги. Новите самолети значително ще подобрят връзката между световните логистични хъбове на компанията в Синсинати, Лайпциг, Хонконг и др. Полетите, които съвсем скоро ще започнат да бъдат изпълнявани по разписание, ще се осъществяват с
помощта на партньора на DHL Southern Air. Новите Boeing 777 имат най-голямата товаровместимост сред всички двудвигателни карго самолети и разполагат с капацитет от 112 т, с които
могат да изминат до 9200 км. В допълнение, те
са много по-икономични от своите предшественици, намалявайки отделените в атмосферата
вредни въглеродни емисии с цели 18%.

DB Schenker представи напълно автономния и
електрически камион T-Pod. Той е създаден като
съвместна разработка с шведския стартъп
Einride и е първият автономен товарен автомобил, който притежава лиценз за търговска
експлоатация. При T-Pod не е предвидена кабина за шофьора, тъй като той може да се самоуправлява – притежава автономно Ниво 4 и
също така може да се управлява дистанционно.
T-Pod е с дължина 7 м и има три оси. Камионът
предлага място за 15 европалета.
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Amazon получи патент
за доставки с дронове
Технологичният гигант Amazon получи патент
за система за доставки на пратки до домовете,
както и за наблюдение на жилища с помощта на
дрон. Компанията е подала заявка за патент през
2015 г., но едва сега тя е одобрена от съответните власти. Същността на технологията се състои в разширяването на функционалността на
безпилотната система, която компанията първоначално ще използва, за да доставя стоки. Съгласно патента обаче собствениците на жилища
ще могат да наемат дроновете и за видеонаблюдение на собствеността си.
Данните за патента гласят, че дроновете могат да предупреждават за отключени врати, счупени прозорци, кражба или пожар. В същото време
Amazon представи най-новата си версия на автономен дрон за доставки – Prime Air. Роботът може
да лети до 15 мили и да доставя пратки под 2,2 кг
за по-малко от 30 минути.
Дизайнът на дрона е хибриден и демонстрира напредък на технологиите по отношение на ефективност, устойчивост и безопасност. За да се
подобри безопасността, се използва най-нова разработка на изкуствен интелект.

Унгария изгражда
логистична база в Триест

Логистична база в италианския пристанищен
град Триест ще бъде създадена с помощта на унгарското правителство. Целта е да се подпомогне и ускори шипингът на унгарски стоки в чужбина. Инвестициите в логистичния хъб възлизат
на около 100 млн. евро. Базата ще бъде разгърната на площ от 32 хектара и ще позволи на компаниите от Унгария да изнасят своите стоки по
море до 24 часа след експедиция, обяви министърът на външните работи и търговията по време на откриване на V4+ Logistics Forum в Mogyoród
край Будапеща.

GEODIS открива нов логистичен хъб
в Северна Франция
Новият логистичен кампус е в Дуврен, Северна Франция. Екип от 300 служители на компанията ще бъде мобилизиран, за да обслужва основно
клиенти от ритейл и текстилната индустрия.
За година в него ще се обработват над 3 млн. ecommerce поръчки. Площта на съоръжението е
48 000 кв.м. В новия хъб компанията предлага на
партньорите си инсталации с различни приложения, решения и услуги за прием и съхранение на
стоки, подготвяне на поръчки и управление на
потоци.
Логистичната база ще осигури още сервиз за
контрол на качеството съгласно потребностите на клиентите (като например преглед на
входящи компоненти), както и опаковане на подаръци за стоки, поръчани онлайн. Базата е разположена близо до регионални разпределителни
центрове. Разполага с най-модерна технология
(pick-to-light системи, автоматизирани конвейери и др.), като инвестициите за оборудване са
за над 3 млн. евро.

НАКРАТКО

Uber ще тества
доставка на храна с дронове

Boxbot създаде автономна система
за доставки

Uber също се готви да започне пробни доставки
на храна с дронове. Това е идея, която ще комбинира ноу-хауто на услугата Uber Eats с амбициите
във въздушния транспорт. Американската компания оповести на форум във Вашингтон, че е
постигнала споразумение с властите да изпробва с истински клиенти доставките в района на
Сан Диего, в югозападната част на Калифорния.
Идеята е дроновете да кацат върху автомобили,
които са паркирани най-близо до крайния клиент.

Мобилният стартъп Boxbot представи автономна система за доставки, с която се надява да преосмисли начина, по който пратките пристигат
до домовете и бизнеса. Системата включва високоавтоматизирани локални складове за получаване на стоките от търговци. Там пратките за
доставка се организират и оптимизират. Впоследствие каргото се товари на стандартни или
на автономни електрически ванове в зависимост
от сложността на доставката. Стратегията на
базираната в Оукланд, Калифорния, компания е да
се обърне внимание както на складовете, така и
на технологията за доставка. Boxbot възнамерява
да позиционира хъбовете си близо до жилищните
квартали, за да може да контролира наличностите на днешните и утрешните доставки. От своя
страна вановете за доставка ще имат електронен автомат, който ще разпределя поръчките.

Логистични компании
стават ритейлъри
В доклад на анализаторската компания IGD, изготвен съвместно с Форум за потребителски
стоки (The Consumer Goods Forum), се посочва, че
логистичните компании ще се възползват максимално от веригите си на доставки и богатата си
оперативна експертиза. Именно това са решаващите фактори за успех в електронната търговия. Очаква се още логистичните организации да
създадат свои уеб сайтове за продажба на стоки
на дребно.
В изследването, озаглавено „Дигитални ритейлър
модели на бъдещето“ (Digital Retail Models of the
Future), шокира твърдението, че електронните
продажби на храни и потребителски стоки ще нараснат със 163% до 2023 г. Най-голям ръст се очаква в Азиатско-Тихоокеанския онлайн пазар на хранителни стоки, за Северна Америка прогнозите
са за 152% увеличение, което ще доведе до нови
38 млрд. долара за пазара. За региона на Европа се
очаква най-малко нарастване – с 66%.

Нови електрически колички
CAT с Li Ion батерия
Cat Lift Trucks пусна на пазара нова гама лесни за
използване електрически палетни колички, които предлагат всички предимства на комплексния
конструкторски подход на производителя.
Предназначени да осигурят удобства за потребителя, висока производителност и ниска обща
цена на притежание, тези маневрени колички с
товароносимост 1,2 и 1,5 т са идеални за различни приложения. Многобройните функции на количката включват безстепенно регулиране на
скоростта чрез контроли за палец със специална
форма тип „пеперуда“.
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Интралогистичните Оскари
търсят своите нови призьори
Kögel с нов
онлайн магазин за части
Kögel разшири и модернизира своята онлайн услуга за резервни части – Parts Shop. Благодарение на
новия интерфейс, по-бързата навигация и търсенето по ключова дума, идентификационен номер на превозното средство (VIN) или номер на
поръчката на артикула интернет магазинът
предлага още по-добра функционалност. Освен
че спестява време за завършване на поръчката,
оптимизираният магазин за части предлага нов
раздел за гаранции, функция за история на поръчките с проследяване на доставката, каталог за
резервни части и актуалните ценови листи. Онлайн магазинът за резервни части може да бъде
намерен в раздела Parts в навигационната лента
на уебсайта на Kögel.
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Желаещите да участват в конкурса IFOY AWARD
2020 вече могат да подават своите предложения
на страницата на събитието. За пръв път участие в състезанието могат да вземат дронове и
карго велосипеди.
Организаторите са обявили 13 категории, за които могат да се подават предложения от производителите. Това са:
1. Машини с противотежест до 3,5 т;
2. Машини с противотежест над 3,5 т;
3. Тежкотоварни машини с товароподемност над 8 т;
4. Специализирани машини (включително дронове
и карго велосипеди);
5. Вътрешноскладова техника – високоповдигачи;
6. Вътрешноскладова техника – нископовдигачи;
7. Automated Guided Vehicle (AGV), включително
совалкови системи и трансманипулатори;
8. Интралогистични роботи;
9. Интралогистичен софтуер;
10. Интегрирани складови решения – реализирани цялостни концепции за оборудване на даден склад;
11. Special of the Year;
12. Кранове и повдигащо оборудване;
13. Startup.
Организаторите на конкурса обявиха още една
премиера, която ще бъде интересна за инвестиционни проекти в областта на логистиката. На
следващите дни на IFOY TEST на 12 и 13 февруари
2020 г. B2B посетители от логистичния сектор
също ще бъдат допуснати като посетители на
тестовете за първи път под мотото „IFOY meet
Business”.
За в бъдеще лицата, вземащи решения в областта на логистиката, ще могат да управляват и
тестват оборудването в новосъздадения IFOY
TEST CAMP. В него те ще могат да се запознаят
с изложените продукти и решения в тематични
турове. Също така ще могат да говорят с разработчиците и тестовия екип, за да добият представа за новите разработки.
Конкурсът International Intralogistics and Forklift Truck
of the Year (IFOY AWARD) отличава най-добрите
интралогистични машини и решения на годината, като те се избират от компетентно жури,
съставено от водещи международни логистични
медии. Сред тях е г-жа Снежина Баджева, главен
редактор на списание ЛОГИСТИКА. Благодарение
на своя специализиран опит конкурсът се утвърди като репер за развитието на интралогистичното оборудване и се счита за най-важната награда за иновации в тази област.

