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Bystřice n. Pernštejnem  / 06.05.2014  Již 15 let vyvíjí společnost smart----TECTECTECTEC GmbH z Oberhachingu u 
Mnichova zákaznické RFID a NFC tagy na míru. Nabídka produktů sahá od robustních, odolných 
průmyslových RFID/NFC tagů, přes přívěšky na klíče, RFID & NFC karty až po samolepicí etikety - čisté, 
potištěné nebo opatřené speciálními bezpečnostními prvky. Většina RFID tagů je kromě toho ATEX 
certifikována pro použití v úsecích s ochranou proti výbuchu. S otevřením nové pobočky v Bystřici nad 
Pernštejnem mohou být RFID/NFC tagy, vyvinuté a vyrobené na základě dlouholeté expertízy a 
příslušného know-how, nabízeny rovněž na českém a slovenském trhu. 

Společnost smart----TECTECTECTEC    může navázat na rozsáhlé zkušenosti z českého a slovenského trhu. Jako dceřiná 
společnost patří ze 100 % skupině RATHGEBER, která již více jak 60 let působí na mezinárodní úrovni 
jako specialista na marketingové a technické značení. RATHGEBER má výrobní závody v Německu a 
v Česku, a sice v Bystřici n. Pernštejnem, kam již směřuje část produkce RFID / NFC tagů a značení. 

„Tomáš Kubíček v pozici business development manažera RFID/NFC má posílit mezinárodní prodej a 
současně zajistit, aby produkty v Česku i na Slovensku byly nabízeny spolu s vysokou úrovní odborného 
poradenství,“ vysvětluje Klaus Dargahi, jednatel společnosti smart-TECTECTECTEC GmbH. Tento rodilý Čech 
pracoval více než 10 let jako marketing & business development manažer ve společnosti Barco s.r.o., 
která se specializuje na technologie čárového kódu a RFID. Tomáš Kubíček se těší na nové výzvy: „Trh s 
technologiemi RFID a NFC je v Česku poměrně dynamický a v posledních letech zaznamenal pozitivní 
vývoj. Vidím zde proto potenciál pro projekty využívající zákaznické RFID a NFC tagy z pestrého portfolia 
produktů firmy smart-TEC.“ Mezi jeho úkoly patří i strategické navázání a vybudování partnerské 
spolupráce v oboru automatické identifikace v Česku a na Slovensku. 

Společnost smart----TECTECTECTEC navrhuje, vyvíjí, vyrábí, dodává a integruje zákaznické RFID systémy pro 
identifikaci a značení. V úzké spolupráci s certifikovanými systémovými partnery zajišťuje společnost 
smart----TEC TEC TEC TEC rozsáhlou projektovou asistenci, tzn. od individuální zákaznické konzultace přes realizaci 
technických studií proveditelnosti, projektový design, volbu a instalaci vhodných softwarových a 
hardwarových RFID komponent až po implementaci projektu a rozsáhlou poprodejní podporu. 

Společně se specialisty na označování výrobků a samolepicí technologie ze skupiny RATHGEBER neustále 
rozšiřuje spektrum inovativních RFID/NFC tagů. V případě zákaznických RFID tagů na míru je třeba s 
ohledem na příslušné projektové požadavky optimálně sladit materiál, design, tvar, potisk, volbu čipů, 
formát a vlastnosti lepicí složky. Společnost vedle toho nabízí rozsáhlé know-how na poli NFC, které 
vychází z platformy NFC Competence Centra. „Vedle celé řady RFID projektů v nejrůznějších oborech 
například automobilový a elektronický průmysl, logistika, potravinářství či vzdělávání, realizuje 
společnost smart----TECTECTECTEC i komplexní projekty v oblasti NFC“, vysvětluje jednatel společnosti Klaus Dargahi.  
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Vysokou inovativnost a „německou kvalitu“ produktů dokazuje společnost smart----TECTECTECTEC mnoha inovacemi 
- například uvedením na trh výrobků řady smart-LABEL. Etikety RFID jsou opatřeny dodatečnými 
bezpečnostními prvky jako jsou hologramy, mikrotisk nebo VOID efekt, přičemž při odstranění nebo 
manipulaci s etiketou dochází k nevratnému zničení funkce RFID. Typickou aplikací je například kontrola 
vjezdu nebo řidičských průkazů. Z tohoto úspěchu se těší Stefan Scheller, key account manager ze 
společnosti smart----TECTECTECTEC: „Výdaje na vývoj až po sériovou výrobu výrobků řady smart-LABEL Security byly 
vysoké, avšak jejich vynaložení se vyplatilo. Tuto skupinu výrobků velmi dobře přijaly zejména firmy 
zabývající se sdílením aut (carsharing).“ Firma z Oberhachingu kromě toho vyvinula elektronický typový 
štítek i pro průmyslové využití (pro inventarizaci, údržbu, likvidaci či identifikaci stroje). Tento štítek 
kombinuje technologii RFID s tradičními potištěnými kovovými štítky z hliníku nebo nerezové oceli. 
Tento štítek nazvaný smart-PLATE obsahuje základní informace jako je název výrobku, číslo výrobku 
nebo čárový kód, které jsou stejně jako dosud pro každého čitelné díky vyrytí nebo individuálnímu tisku. 
Do integrovaného čipu štítku smart-PLATE lze nyní uložit údaje o údržbě a servisu jakož i relevantní 
informace o výrobku. Takto dostupná data na místě představují vysoký bezpečnostní a racionalizační 
potenciál.  

Pro ucelenou nabídku svého sortimentu a služeb nabízí společnost smart-TECTECTECTEC mimo jiné i služby pro 
vývoj a provedení zákaznických obalů POS na míru. Julia Ascher, Manager Marketing & Products, 
vysvětluje: „Našim zákazníkům nabízíme obal pro výrobek pro POS, který je proveden přesně pro cílovou 
skupinu. Vedle toho nabízíme i poradenství ohledně možností ochrany před neoprávněným čtením a 
manipulacemi.“ Svoji čelní pozici na poli inovací si chce firma upevnit mnoha inovativními produkty pro 
aplikace NFC i v Česku a na Slovensku. Mezi aktuální novinky patří mimo jiné krytka na klíč s NFC a držák 
pro chytré telefony s možností NFC pro vozy BMW MINI F56, který byl vyvinut ve spolupráci s BMW MINI 
Aftersales. 

Další informace k tomuto tématu a k rozšířenému portfoliu najdete na webových stránkách www.smart-
TEC.com. 
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OOOO    RFID technologiiRFID technologiiRFID technologiiRFID technologii    
Technologie RFID (RFID (RFID (RFID (radioradioradioradio----ffffrekvenční Identifikace)rekvenční Identifikace)rekvenční Identifikace)rekvenční Identifikace) je bezkontaktní automatická identifikace sloužící k 
přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Pomocí systémů radiofrekvenční identifikace 
(RFID) můžeme zaznamenávat data a poskytovat informace o objektech v reálném čase bez nutnosti 
přímé viditelnosti tagu. Informace jsou v elektronické podobě ukládány do malých čipů-tagů, ze kterých 
je lze následně načítat a opakovaně přepisovat pomocí rádiových vln. Hlavní výhodyHlavní výhodyHlavní výhodyHlavní výhody RFID tagů spočívají 
v možnosti hromadného čtení na větší vzdálenost a současně v možnosti zápisu či opakovanému 
přepisování informací přímo do RFID tagu. RFID syRFID syRFID syRFID systémstémstémstémyyyy lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a 
oblastech, kde je kladen důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos 
načtených dat k následnému zpracování, což umožňuje zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti 
obchodních, skladových, logistických a výrobních procesů. RFID tRFID tRFID tRFID tagyagyagyagy se vyrábějí v nejrůznějších 
variantách a provedeních dle požadavků aplikace od základních štítků, etiket a karet až po odolné tagy 
do ATEX prostředí či vysokých teplot. Pro úspěšné nasazení je vždy třeba s ohledem na příslušné 
projektové požadavky optimálně sladit materiál, design, tvar, potisk, volbu čipů, formát, upevnění či 
vlastnosti lepicí složky. 

O NFC technologiiO NFC technologiiO NFC technologiiO NFC technologii    
NFC (NFC (NFC (NFC (NearNearNearNear    FielFielFielField d d d Communication) Communication) Communication) Communication) je bezdrátová komunikační technologie, podobně jako Wi-Fi či 
Bluetooth, která umožňuje jednoduchou a bezpečnou obousměrnou komunikaci mezi elektronickými 
zařízeními a bezdrátový přenos dat na krátkou vzdálenost obvykle přiblížením zařízení do vzdálenosti do vzdálenosti do vzdálenosti do vzdálenosti 
jednotek centimetrůjednotek centimetrůjednotek centimetrůjednotek centimetrů. NFC vychází z RFID standardu ISO/IEC 14443 a FeliCa na frekvenci 13,56 MHz. Tyto 
standardy jsou součástí ISO/IEC 18092 definovaném neziskovou organizací NFC ForumNFC ForumNFC ForumNFC Forum, jež byla založena 
v roce 2004 firmami Nokia, Philips a Sony. Přes NFC spolu mohou komunikovat dvě dvě dvě dvě aktivníaktivníaktivníaktivní    zařízenízařízenízařízenízařízení (např. 
dva telefony, dvě čtečky) nebo aktivní a pasiaktivní a pasiaktivní a pasiaktivní a pasivvvvní zařízeníní zařízeníní zařízeníní zařízení (telefon a NFC tag) Její výhodou je zejména 
všestranné využití jak pro osobní použitíosobní použitíosobní použitíosobní použití, platební transakce, mikro platby a ticketing, párování a rychlé 
nastavení telefonu, domácí zábavu a multimédia, tak pro firemní aplikacefiremní aplikacefiremní aplikacefiremní aplikace, autorizaci přístupu a 
docházkové systémy, evidenci majetku a marketingové účely, věrnostní systémy, komunikaci produktu 
a značky, sociální sítě, mobilní aplikace a poskytování informací, servisu a služeb zákazníkům bez 
nutnosti nákupu RFID čteček. Tvary, provedení a podoby NFC tagů mohou být velmi rozličné v závislosti 
na požadavcích aplikace a zákaznických úprav od samolepících etiket, karet, přívěšků, klíčenek až po 
odolné a vzhledově estetické NFC tagy, 3D / 4D plastické etikety, loga a značení s možností integrace do 
stávajících produktů či příslušenství.  
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Fotomateriál (viz příloha):Fotomateriál (viz příloha):Fotomateriál (viz příloha):Fotomateriál (viz příloha):    
   

 

< Tomáš Kubíček jako business development manager odpovídá za český a slovenský trh. 
    

O firmě:O firmě:O firmě:O firmě:    

Společnost smart----TECTECTECTEC GmbH & Co. KG je podnik skupiny RATHGEBER se sídlem v Oberhachingu u 
Mnichova. Již přes 10 let vyvíjí a vyrábí zákaznické RFID & NFC tagy na míru. Nabízený sortiment sahá 
od samolepicích potištěných etiket až po robustní RFID a NFC tagy s dlouhou životností, odolné vůči 
vlivu počasí a extrémním teplotám, vhodné pro použití v průmyslu. Většina RFID tagů je ATEX 
certifikována pro použití v úsecích s ochranou proti výbuchu. Ve spolupráci se systémovými partnery 
smart-TECTECTECTEC nabízí široké možnosti projektové asistence. 

Naše hlavní kompetence:Naše hlavní kompetence:Naše hlavní kompetence:Naše hlavní kompetence:    

• Robustní tagy RFID a NFC s dlouhou životností, odolné vůči vlivu počasí a extrémním teplotám, 

pro použití v průmyslu, vhodné i do úseků s ochranou proti výbuchu. 

• Čisté nebo potištěné zákaznické etikety s technologií RFID a NFC s nejrůznějšími čipovými 

technologiemi, frekvenčními rozsahy a bezpečnostními prvky na ochranu proti zfalšování resp. 
nedovolené manipulaci. 

• Rozsáhle know-how na poli NFC v rámci NFC kompetenčního centra. 

• Kompetentní projektové poradenství a asistence. 

 

Chcete se dozvědět více? Obraťte se nás!Chcete se dozvědět více? Obraťte se nás!Chcete se dozvědět více? Obraťte se nás!Chcete se dozvědět více? Obraťte se nás!    

smart----TECTECTECTEC GmbH & Co KG 
Kontaktní osoba: Tomáš Kubíček 
Telefon: + 420 730 897 450 
Fax: + 420 566 550 238 
E-mail: t.kubicek@smart-TEC.com 
Web: www.smart-TEC.com 
  
V případě zveřejnění nás prosím laskavě V případě zveřejnění nás prosím laskavě V případě zveřejnění nás prosím laskavě V případě zveřejnění nás prosím laskavě informujte:informujte:informujte:informujte:    

Julia Ascher  
j.ascher@smart-TEC.com  

 


