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Zajištění vhodného hardware
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Dodání aplikací pro automatizaci

a digitalizaci celého systému

VÝSTUP  PROJEKTU

Dřevařský průmysl

ODVĚTV Í

Nejprve jsme zdokumentovali všechny požadavky a navrhli pro

Labe Wood architekturu ICT prostředí tak, aby vyhovovala

specifickým potřebám dřevařského závodu. Do koncepce jsme

zahrnuli hardware a software nejen pro interní procesy, jako je

například řízení výroby, ale také pro spolupráci s dodavateli dřeva

na vstupu a se zákazníky (odběrateli) na výstupu.  

 

Zajistili jsme dodání kvalitních síťových a serverových prvků 

a jako systémový integrátor koordinovali další dodavatele.

Nastavili jsme softwarová rozhraní a propojili všechny

technologické součásti – třídící a pořezovou linku, senzory, 

ERP systém Timber Commerce, databáze a další softwarové

komponenty do jednoho funkčního celku.

ŘEŠENÍ UNIPROGU

Labe Wood s.r.o. je nový výrobní závod na zpracování jehličnaté

kulatiny vybudovaný v rámci investičního záměru společnostmi

ECO-INVESTMENT, a.s., Holzindustrie Maresch GmbH, Mondi Štětí

a.s. a Unitimber d.o.o.

Plánovaná výrobní kapacita závodu je jeden milion metrů

krychlových dřeva za rok. Bude zajištěna použitím

nejmodernějších technologií – pořezové linky od společnosti

LINCK a třídících linek pro kulatinu a řezivo od společnosti

SPRINGER. 

Labe Wood s.r.o. potřeboval navrhnout a dodat kompletní IT

infrastrukturu pro podporu výrobních i nevýrovních (logistických)

procesů tak, aby byly v maximální míře automatizované. 

POZADÍ PROJEKTUPROJEKT V KOSTCE

Závod na zpracování kulatiny

Plánovaná výroba 1 mil. m³ ročně

O ZÁKAZN Í KOV I

KLÍČOVÉ BENEFITY

Návrh a dodání kompletního

řešení na zelené louce

Předání know-how v řízení

složitých ICT systémů

Pružná reakce na změnové

požadavky

Dokončení za 9 měsíců

Case 
Study



„UNIPROG SOLUTIONS se v tomto projektu osvědčil v roli systémového integrátora a konzultanta a stal

se pro LABE WOOD z pohledu IT klíčovým partnerem při budování výrobního závodu, plnění našich

požadavků v rámci integrace, propojení všech výrobních technologií, návrhu architektury včetně

nastavení aplikačních rozhraní a řešení problémů spojených s tímto projektem.“

ING. RADIM STRAVA
Labe Wood s.r.o.

INTEGROVANÉ TECHNOLOGIE

Dell Storage – ME diskové pole 

Dell PowerValut LTO library – zálohovací

knihovna 

Dell Power Edge – servery

Fortinet Fortigate – firewally

HP Aruba switches, Access Points –

síťové prvky   

HWg sensors for PRTG – teplotní senzory

Schneider Electric APC – záložní zdroje

nepřetržitého napájení

Hardware

Microsoft 365, Microsoft Windows Hyper-V Cluster 

Paesler PRTG – monitorovací nástroj 

Veeam Backup – zálohování a obnova dat

MiCROTEC – linka na třídění dřevařské kulatiny a linka

balící finální výrobu (nesušené řezivo) 

LINCK – řezací linka 

API pro mobilní čtečky čárového kódu 

ERP Timber Commerce ⟷ WoodAccept (systém pro

objednávání a řízení dodávek dřevarské kulatiny)

ERP Timber Commerce ⟷ SAP Business One 

SAP Business One ⟷ mzdový a docházkový systém

RON 

BENEFITY SPOLUPRÁCE

SLOVY ZÁKAZNÍKA

Projekt jsme od začátku dokumentovali s tím, že musí
umožnit rychlou a snadnou orientaci novému IT
administrátorovi.

Předání know-how v řízení složitých ICT systémů

Dokázali jsme vyhovět změnám termínů, včetně žádosti 
o dřívější uvedení systému do provozu  – za 9 měsíců od
začátku. 

Pružná reakce na změnové požadavky

Interní systémy a integrace

Při návrhu infrastruktury jsme odhadli zátěž systému do
budoucna a započítali jsme výkonovou rezervu pro další
růst závodu.

Návrh kompletního řešení na zelené louce


