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Praha, Česká republika – XX. září 2015 – Společnost smart-TEC, přední dodavatel RFID tagů a 
souvisejících technologií, vybaví balíkové schránky DHL integrovanou technologií smart-KEY pro 
odemykání schránek pomocí přívěsků ke klíčům. Do nové balíkové schránky se budou v 
nepřítomnosti příjemce ukládat balíky tak, aby byl proces doručování optimalizován ke 
spokojenosti zákazníků e-shopů. 

V době prudkého nárůstu objemu nákupů prováděných online se neustále zvyšuje počet balíků 
zasílaných portály jako jsou Amazon, Zalando a další, což klade velmi vysoké požadavky na 
logistiku. Podle studie Global E-Tailing společnosti DHL se bude trh e-commerce i v budoucnu 
dále rozšiřovat. Již v roce 2013 přitom společnost DHL doručila více než jednu miliardu balíků. V 
balíkových stanicích nebo v prostorách DHL si své zásilky vyzvedává jen velmi málo objednatelů, 
protože je to většinou velmi komplikované. Zákazníci rovněž očekávají, že zboží objednané 
kliknutím myši bude doručeno hned následující den, což zvyšuje tlak na kurýrní, expresní a 
balíkové služby. Všechny tyto požadavky dokáže vyřešit zavedení balíkových schránek DHL. 

„Balíková schránka je největším vynálezem od dob poštovní schránky,“ zdůrazňuje Jürgen 
Gerdes, člen představenstva koncernu Deutsche Post DHL Group. Balíkové schránky umožňují 
nejen časově neomezené dodávání balíků, ale i možnost nové strukturalizace expedice, resp. 
správy vratek, protože i ty lze realizovat stejnou formou. Technologicky představuje zajištění 
přístupových práv pro balíkové schránky pro jejich výrobce velkou výzvu, kterou se podařilo 
úspěšně vyřešit právě pomocí RFID. Každá domácnost dostane jeden klíč RFID pro zamykací 
systém své osobní balíkové schránky, který je personalizován a dodává se při objednávce 
schránky. Pomocí speciálního, naprosto jedinečného kódování je zajištěno, že koncový zákazník 
dostává přístupová práva pouze ke své balíkové schránce. Na klíčích s RFID je praktické i 
bezdotykové otevírání schránky. Dodavatel získá přístup ke schránkám rovněž v podobě klíče 
RFID, ten je však omezen na určitou doručovací oblast.  

Christian Klaus Meyer, Business Development Manager společnosti smart-TEC, který je za projekt 
odpovědný, dodává: „Při návrhu smart-KEY jsme kladli důraz především na maximální robustnost 
a současně na vysoké nároky na design. Individuálně upravená technologie zajišťuje optimální 
vzdálenost čtení.“ Různé pilotní projekty proběhly z hlediska procesů i zákazníků tak úspěšně, že 
balíkové schránky DHL přešly do sériové výroby a od května 2014 je možné si je u DHL 
objednávat online. Snahou do budoucna je plošné pokrytí venkovských regionů a rozšíření 
spektra produktů (balíkových schránek), aby se na trhu více prosadily. 

Kvalitní design, maximální robustnost: RFID Přívěsek ke klíčům ovládá zamykací 
systém nových balíkových schránek DHL. 

DHL dodá německým domácnostem balíkové 
schránky vybavené technologií RFID od smart-TEC 
 
Flexibilní doručování balíků zajistí technologie smart-TEC smart-KEY 
pro bezdotykové odemykání schránek pomocí přívěsků ke klíčům 
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Nová balíková schránka DHL způsobila revoluci v doručování balíků do domácností i 
v managementu vratek. 

 

O smart-TEC GmbH & Co. KG: 
 

Společnost smart-TEC GmbH & Co. KG, spolu se svým NFC kompetenčním centrem, je součástí 
skupiny RATHGEBER se sídlem v Oberhachingu u Mnichova. Již více jak 15 let vyrábí a vyvíjí RFID 
tagy dle individuálních potřeb zákazníků. Produktové spektrum sahá od samolepících 
potištěných RFID a NFC etiket až k robustním RFID tagům pro průmyslové prostředí, odolným 
vůči náročným podmínkám, povětrnostním vlivům a teplotám. Volba RFID tagů se zřetelem k 
výběru vhodných čipů, použité frekvenci, materiálu, designu, tvaru, způsobu tisku, volbě lepidla 
a bezpečnostním funkcím je vždy přizpůsobena a optimálně sladěna s příslušnými projektovými 
požadavky. Velká část RFID průmyslových tagů je rovněž ATEX certifikovaná pro použití ve 
výbušném prostředí. 
V úzké spolupráci s certifikovanými systémovými partnery smart-TEC nabízí rozsáhlou projekční 
podporu. 
 
Klíčové kompetence: 
 
• Robustní a odolné RFID a NFC tagy vhodné pro průmyslové prostředí, odolné vůči náročným 

podmínkám, povětrnostním vlivům a teplotám, certifikované ATEX pro výbušné prostředí. 
• RFID a NFC etikety dle individuálních požadavků zákazníka, potištěné či bez potisku, široký 

výběr chipů, volba použitých frekvencí a bezpečnostních funkcí proti padělání a neoprávněné 
manipulaci. 

• Kompetentní a rozsáhlé projekční poradenství a podpora 
 
V našich závodech v Mindelheimu (Allgäu) a v Bystřici n. P. (Česká republika) vyrábíme výhradně 
produkty certifikované kvality dle DIN EN ISO 9001:2008. Jako jedna z mála firem v oboru 
disponujeme ISO certifikátem managementu ochrany životního prostředí dle DIN EN ISO 
14001:2004. 
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