
RTLS – Real Time Location System 

Lokačný systém v reálnom čase 



Princíp fungovania 

 Real-time location systems (RTLS) moderná a nadčasová technológia 

 Filozoficky pripomína GPS avšak je určené do vnútorných priestorov 

 Monitorovanie/digitalizácia pohybu objektov v definovanom priestore a v 

reálnom čase s presnosťou až 30 cm  

 Monitorovanie objektov môže byť nastavené v 2-rozmernom priestore alebo v 

3 rozmernom priestore  

 Pre 2D monitoring – TAG musí byť v dosahu minimálne 3 kotiev/RTLS príjmačov 

 Pre 3D monitoring – TAG musí byť v dosahu minimálne 4 kotiev/RTLS príjmačov 

 Kotvy musia byť od seba vzdialené maximálne 20 metrov 

3 – 7 GHz 



RTLS technológia 

Napevno umiestnené 

prijímacie zariadenia 

(KOTVY) 

Aktívne tagy Serverová strana 

RTLS Server 

[x,y,z] 



Lokačný systém Prijímač – 

KOTVA 

Aktívne 

Tagy 

Server 

Sieť LAN 

Kontrolór - 

SUPERVIZOR 

Vizualizácia v 

reálnom čase 



RFID RTLS verzus 
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DEMO VIZUALIZÁCIA 



Naše odpovede 

Koľko času strávil operátor v uličke #13 ?? Ktorý priestor v mojom sklade je najvyťaženejší? 
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Využiteľnosť v PRAXI - Maloobchod 

 Monitoring pohybu nákupných vozíkov – 

získanie kľúčových dát o zákazníkovi a 

jeho nákupnom správaní – kde sa 

zákaznicí najviac zastavujú 

 Navigácia na výstaviskách, v obchodných 

centrách, letiskách, rezortoch atď 

 Parkovanie – on-line monitoring 

parkovacích miest a áut 

 Veľké knižnice 



Využiteľnosť v PRAXI – LOGISTIKA/SKLADY 

 Optimalizácia pohybu manipulačnej 

techniky – VZV, ručné vozíky 

 Monitoring osôb – BOZP v 

nebezpečných priestoroch 

 Navigácia šoférov VZV v rozsiahlych 

priestoroch 

 Pick by Voice and  Vision – navigácia 

„nezaučených skladníkov/pickerov“ v 

sklade pomocou 4 auto-id technológií 



RTLS+Voice+Vision+Scanning 



Využiteľnosť v PRAXI - VÝROBA 

 Optimalizácia pohybu manipulačnej 

techniky – VZV, ručné vozíky 

 Monitoring osôb – BOZP v 

nebezpečných priestoroch 

 Sledovanie vláčikov, dodržiavanie 

predpísanej trasy a cestovného 

poriadku 

 Sledovanie drahých výrobných 

prostriedkov, aby sa nestrácali.... 

 

 

 

 



Štatistika nehodovosti vysokozdvižných 

vozíkov (VZV) v USA za 1 rok  

16,7 % všetkých nehôd súvisiacich s prácou 

95 tisíc nahlásených zranení spôsobených VZV 

$135 milónov náklady v dôsledku nehôd VZV 

100 úmrtí spôsobených VZV (každý 3. deň) 

http://www.nist.gov/el/isd/ms/upload/PerMIS-09-Forklift-Safety-WhitePaper.pdf 



Analýza návratnosti investície 
 

 Je RTLS technológia vhodné riešenie pre vašu 
firmu? 

 Akú návratnosť investícií môžete očakávať? 

 Kde sú vaše úspory? 

 Aké je vaše zvýšenie produktivity? 

 Ako sa zlepší kvalita? 

 Ako sa zlepší bezpečnosť pri práci? 

 

...Čo iné môžete ešte očakávať? 

 

Pozvite nás prosím na obhliadku Vašich priestorov 
maloobchodných, skladových či výrobných... 
 



PRAKTICKÁ UKÁŽKA FUNGOVANIA  RTLS 

Príďte prosím na náš stánok a presvedčte sa „LIVE“ ako to celé 

spoľahlivo funguje... 

 



OTÁZKY? 

Ďakujem za pozornosť 

mfiser@kodys.sk  


