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SCOTT OZNÁMIL STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ SE SAVOYE

Scott Technology Ltd oznámil partnerství s jednou z předních světových společností
zabývající se automatickými skladovacími a vychystávacími systémy.

Poskytovatel řešení pro automatizaci a robotiku, společnost Scott Technology Limited (NZX: SCT),
oznámil, že podepsal smlouvu o globálním partnerství se Savoye, jednou z předních světových
společností zabývající se systémy pro vysokorychlostní skladování a vychystávání. Tento krok je
dalším potvrzením závazku společnosti Scott nabízet špičkovou technologii ve vybraných oborech.

Partnerství se společností Savoye umožní společnosti Scott doplnit své systémy pro manipulaci s
materiálem a logistiku o důležitou součást - technologii pro automatické skladování a vychystávání
kartonů. Tato technologie bude bezproblémově zaintegrována do vlastních dopravníkových,
třídicích a paletizačních systémů společnosti Scott, která díky tomu bude moci nabízet ucelené řešení
typu end-to-end.

Generální ředitel společnosti Scott John Kippenberger k tomu uvedl: „Podnikání v oblasti manipulace
s materiálem a logistiky je již důležitou součástí globální skupiny Scott. Do značné míry je zaměřené
na Evropu, díky úspěšnému obchodnímu portfoliu společnosti Alvey, kterou Scott získal v roce 2018.

"Jsme nadšeni, že můžeme naše stávající technologie pro manipulaci s kartony a paletizaci dodávat
zpracovatelům masa a běžným výrobcům mražených potravin na několika světových trzích - zejména
ve Spojených státech - a věříme, že přidání technologie Savoye naši nabídku posílí."

Díky partnerství obou společností se zvětší jejich globální dosah a využijí se jejich přirozené silné
stránky. Scott a Savoye mají rozsáhlé sítě globálních zákazníků, zařízení v několika zemích a
kombinovanou historii podnikání, dlouhou více než 160 let.

Ředitel pro partnerství společnosti Savoye Hervé Aubert uvedl: „Savoye je velmi potěšen, že navázal
toto globálního partnerství se společností Scott, neboť to umožní integraci řešení Savoye X-PTS® do
tržního sektoru, kde je Scott silným a renomovaným hráčem. Kombinace zkušeností společnosti
Scott s řešeními typu end-of-line se skladovacím řešením X-PTS® společnosti Savoye, fungujícím na
platformě shuttle vozíků umožní společnosti Scott nabízet komplexní řešení pro použití v
potravinářském průmyslu“.
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Obě společnosti zaměřily své úsilí na příležitosti na trhu v USA a toto strategické spojení jim pomůže
uskutečnit je.

Ředitel pro Severní Ameriku společnosti Savoye Paul Deveikis uvedl: „Jsme rádi, že vstupujeme do
tohoto partnerství, v rámci něhož americké týmy společností Scott a Savoye vyvinou společné řešení
pro americké potravinářské společnosti. Savoye North America doplní a podpoří Scott
prostřednictvím našich výrobních závodů na vozíky shuttle (Aurora Illinois) a zapojením týmů se
sídlem v USA“.

Scott a Savoye se již společně úspěšně chopily příležitosti u dvou velkých projektů, jednom v
Australasii a druhém ve Spojených státech.
KONEC
Další informace najdete na webu www.scottautomation.com nebo kontaktujte:
John Kippenberger
Generální ředitel společnosti Scott
Technology, tel.: +64 21 964 045
e-mail: j.kippenberger@scott.co.nz
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O společnosti Scott
Ve společnosti Scott automatizujeme budoucnost. Námi navrhované a vyráběné stroje integrované do výrobní linky
přinášejí mnoha předním světovým výrobcům zvýšení produktivity a výjimečnou spolehlivost. Jsme také o krok napřed v
řešeních pro strojírenskou výrobu a směřujeme ke skutečné revoluci v celém průmyslovém odvětví - pomocí robotiky k
automatizaci manuálních procesů a vytvoření skutečné konkurenční výhody.
Scott se již více než 100 let zaměřuje na budoucnost a rychle reaguje na měnící se potřeby. Dnes máme výrobní základny
ve Spojených státech, Belgii, České republice, Francii, Německu, Číně, Austrálii a na Novém Zélandu, zákazníky v 88
zemích a zavázali jsme se vyvíjet a uvádět na trh nové technologie. Ve všem, co děláme, objevíte skutečnou kvalitu,
pokročilé inženýrství a pověstnou estetiku designu.
Scott. Kvalita, která vydrží. Kvalita, která inspiruje.
O společnosti Savoye
SAVOYE je globálním hráčem v navrhování, výrobě a integraci strojů a automatizovaných systémů pro intralogistiku a
softwarová řešení Supply Chain, a nabízí tak kompletní řadu řešení splňujících potřeby logistických organizací, od
nejjednodušších po nejsložitější, které dodává firmám ze segmentu SME a klíčovým zákazníkům.
Od 20. ledna 2020 jsou dvě hlavní odbornosti SAVOYE spojeny do dvou oblastí:
Pokročilý software, publikování softwarových balíčků pro Supply Chain Execution (OMS, WMS, WCS, TMS, EDI), včetně
následujících stěžejních produktů: LM XT, LOGYS, MAGISTOR, LM TMS, LM OMS.
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Pokročilé technologie pro návrh, výrobu a integraci intralogistických systémů a jejich řadu automatizovaných a
robotických řešení typu goods-to-person pro těžké náklady (MAGMATIC) a lehké náklady (X-PTS), systémy přípravy
objednávek, automatizované balicí stroje (JIVARO , E-JIVARO a PAC 600), dopravníky (INTELIS).
SAVOYE má mezinárodně tři divize: Savoye North America Inc. v USA, Savoye China v Asii a Savoye Europe & MEA.
Savoye má po celém světě 760 zaměstnanců a v roce 2019 dosáhl obratu 130 milionů EUR.
Webové stránky: www.savoye.com

