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API NOVINY

NOVINKY Z REALIZÁCIE

logistické centrum, ako aj dve
budovy sa budú nachádzať na
pozemku s rozlohou okolo 300-tisíc m2. K
logistickej hale budú pričlenené dve poschodové
budovy, kde nájdeme napríklad kantínu, oddychové
NOVINKY Z REALIZÁCIÍ
miestnosti, šatne pre zamestnancov, kancelárie a
Koncom roka 2016 položili zástupcovia spoločností Volkswagen zasadačky.
Slovakia a Volkswagen Group Real Estate Slovakia základný
kameň nového logistického centra v blízkosti bratislavského
závodu automobilky. Spoločnosť VW Slovakia patrí k najväčším
exportérom, investorom i zamestnávateľom v súkromnom
sektore na Slovensku. Logistické centrum má podľa automobilky
disponovať modernými technológiami, napríklad automatickými
zakladačmi s kapacitou 200-tisíc malých zásobníkov na drobné
nakupované montážne diely.

VOLKSWAGEN – LOGISTICKÉ

Samotné
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CENTRUM PRE HALU H3A LOZZ III

MARTINSKÉ NÁKUPNÉ
CENTRUM

Administratívna budova

Pomaly sa nám blíži koniec roka 2017 a s ním aj plánovaná kolaudácia
stavby VW LOZ III. V bezprostrednej blízkosti bratislavského závodu
VW SK vzniká jedno z najmodernejších a najväčších logistických centier
na Slovensku. LOZ III bude mať rozlohu vyše 125-tisíc m2, čo
zodpovedá veľkosti viac ako 15 futbalových ihrísk. Cieľom výstavby
nového logistického centra je byť čo najbližšie k výrobe, tým sa znížia
logistické náklady a skrátia logistické cesty. Pozitívny vplyv to bude mať
aj na nákladnú dopravu v Devínskej Novej Vsi. Logistické centrum bude
uvedené do prevádzky na konci roka 2017 a prevádzkovať ho bude
externá logistická firma (DHL). Výška investície siaha do výšky
približne 150 mil. eur.

Autor: Ing. Richard Višňovský
Zdroj: www.volkswagen.sk
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BIM TECHNOLÓGIE
V PRAXI

NARODENINY
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MENINY
OSLAVUJE
NARODENINY
• Katrenčík Vladimír
• Randiak Martin
MENINY
• Svrček Miroslav
• Kolenčík Milan
OSLAVUJE

V mesiaci október sa naša spoločnosť zúčastnila
spoločne s organizátormi z firmy CAD Studio
odborného seminára pre projektantov, ktorý sa
uskutočnil v priestoroch hotela Chopin v Bratislave.
Prezentovala sa problematika BIM technológie v praxi.
Hlavnými cieľmi programu bolo ukázať, ako sa dá
efektívne a kvalitne vytvárať projekt v nových
technológiách BIM. Ako mať pod kontrolou projekt.
Ako projektovať reálne situácie tak, aby sa dali prvky
osadiť, ale aj vyrobiť a ako automaticky dostať výkazy
z projektov podľa individuálnych potrieb. Taktiež ako
eliminovať chyby a odovzdať projekt bez kolízii.

• Kudjak Stanislav
• Garaj Jaroslav
• Kubiridžáková Alena
• Porvichová Terézia
Meninový oslávenci v tomto
mesiaci:

Martin, Milan Stanislav
Karol, Andrej
Oslávencom
srdečne blahoželáme
a prajeme všetko dobré!

Prezentovali sa ukážky reálnych projektov a tiež
využitie knižničných prvkov Api. Vysvetlil sa celkový
proces od projekcie cez výrobu po samotnú realizáciu.
Tak, ako to fungovalo pred tým, ako to funguje teraz
a ako to môžeme spoločne všetci zefektívniť. Nástroj
pre projektovanie VZT rozvodov je hotový a funkčný.
Stačí si ho len vziať a využívať. Počas celého semináru
bolo povedaných množstvo odborných informácií
a hlavne ukázaných množstvo príkladov z reálnej praxe.
Takže každý, kto sa zúčastnil, mohol byť spokojný.
V závere si všetci účastníci mohli vyskúšať na vlastnej
koži ako funguje virtuálna realita. Stačilo nasadiť 3D
okuliare, chytiť gyroskopy a pozrieť si projekt
z každého smeru a pohľadu.

RUBRIKA ZÁBAVA

Zdroj: http://www.nazdi.cz

Autor: Ing. Ľuboš Socha, PhD.

PEČAŤ BONITY

SUDOKU

Pečať bonity je ocenením, ktoré od roku 2011
udeľuje Slovenská informačná a marketingová
spoločnosť pod ochrannou známkou Národného
informačného strediska SR.
Ocenenie sa udeľuje po detailnej analýze finančných
a ekonomických ukazovateľov viac ako 734 000
firiem
na
Slovensku.
Prísnym
kritériám
medzinárodne uznávaných metód finančnej analýzy
vyhovelo len 0,87 % spoločností.
Je vyjadrením dôveryhodnosti, solventnosti,
zhodnocovania kapitálu ako aj schopnosti plniť si
svoje záväzky. Ovplyvňuje postavenie firmy na trhu
a pomáha budovať stabilné a spoľahlivé vzťahy
v podnikateľskom prostredí. V neposlednom rade
sa významnou mierou podieľa aj na vzťahu
zamestnancov voči spoločnosti.
Apiagra, s.r.o. týmto potvrdila povesť firmy so
silným ekonomickým a finančným zázemím.
Autor: Mgr. Jana Boškajová

RUBRIKA ZÁBAVA

