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ČÍST MEZI ŘÁDKY 
Kdysi při komentované prohlídce 
Karlova mostu v Praze nás 
průvodkyně upozornila na světské 
jinotaje na jednotlivých sochách. 
Sochy pochází od různých sochařů 
zlatého období českého baroka, kdy největším investorem byla 
církev a výzdoba byla tvořena na její zakázku. Umělci byli 
postaveni před volbu: vyhovět platícímu zadavateli a vytvořit 
sochy s církevní tématikou, nebo tvořit podle své svobodné 
vůle a v tom případě na takovou tvorbu nemít prostředky.  

Do této schizofrenní situace jsme se dostali v historii ještě 
mnohokrát. Před stavbou Karlova mostu i po něm. Umělců, 
kteří se vzepřeli, známe málo. Většinou toho vytvořili málo a 
jejich dílo se nedochovalo. Většina si zajistila živobytí a zakázku 
přijala. Při realizaci svého díla se pak do něj snažili vnést trochu 
vlastních myšlenek. 

Naučilo nás to číst, jak se říká, mezi řádky. Hledat v díle i to, co 
tam na první pohled vidět není. A nejedná se jen o sochy. Svá 
poselství mají i obrazy a literární díla. Nejrůznější náznaky ale 
obsahují nejen umělecká díla, ale i jakákoliv vyjádření, a proto 
je dobré, že nás historie tomu umění, číst mezi řádky, naučila. 

Ukázkovým příkladem jsou politici a jejich vyjádření. Ne vždy 
se v textu zákonů a vyhlášek objeví přesně to, co zákonodárci 
původně zamýšleli. Někdy je to z důvodů chybné formulace, 
někdy proto, že prvotní záměr je třeba zabalit do líbivých slov. 
Legislativní proces je složitý a na jeho cestě se výsledný text 
několikrát doplňuje a předělává. Ještěže umíme číst i to 
nevyřčené a víme, co nás čeká.  

Uplynulý rok přinesl řadu 
významných událostí ve světě i u 
nás. A tak bez většího povšimnutí 
médií byl spuštěn elektronický 
poukaz. Když srovnáte počet 
článků a televizních vystoupení na 
téma spuštění elektronických 
receptů a teď poukazů, vychází 

elektronické poukazy jako chudá Popelka.  

Nepochybně válka na Ukrajině a nastupující ekonomické 
problémy byly pro tisk mnohem lepší, čtenější, a tedy 
výnosnější témata. Kromě toho ePoukazy nejsou tak časté, 
týkají se méně lidí a o články na toto téma proto takový zájem 
není. A hlavně, když se dneska zeptáte běžného občana, tak se 
bude divit, proč obě agendy nebyly spuštěny současně a jaký 
je v tom rozdíl, když obojí předepisuje lékař, vydávají lékárny a 
platí zdravotní pojišťovny nebo případný doplatek pacient. 

Zavedení elektronických poukazů v květnu loňského roku 
zaznamenaly především vydávající a revizní lékaři, prodejny 
zdravotnických potřeb a jejich stálí zákazníci – pacienti, kteří 
některé pomůcky odebírají pravidelně. A samozřejmě 
softwarové firmy, které dodávají informační 
systémy do lékáren a prodejen 
zdravotnických potřeb. O připravenosti 
systému Mediox od společnosti Apatyka servis jsme 

informovali v dubnovém Okénku do Apatyky. 

V legislativě související s ePoukazy není nijak zdůrazňována 
možnost zásilkového prodeje, což je český výraz pro e-shop. 
Přitom ePoukaz, na rozdíl od eReceptu, umožňuje strojové 
načtení a tím lze celý proces odbavení elektronického 
poukazu zautomatizovat. To znamená urychlit a eliminovat 
potencionální lidskou chybu. Automatizované odbavení 
současně znamená zjednodušení zásilkového prodeje. Pacient 
zkrátka dostane svoje zdravotnické prostředky přímo domů 
bez nutnosti návštěvy lékárny. Ať chceme nebo nechceme, ať 
se nám to líbí nebo ne, tento způsob nákupu preferuje stále 
více zákazníků. A v případě opakovaných dodávek opravdu 
není nutné, aby pacient byl v lékárně osobně přítomen. Krom 
toho se může jednat o sortiment, u kterého se vyžaduje 
diskrétnost, nebo který je objemný a pacient by si jej sám 
těžko odnesl. 

Protože umíme číst mezi řádky      , připravili vývojáři 
Medioxu propojení lékárenského systému s výdejem 
ePoukazu prostřednictvím e-shopu. Na rozdíl od běžného 
zásilkového prodeje je v tomto případě potřeba zkontrolovat 
platnost a ostatní náležitosti poukazu. V sílícím konkurenčním 
boji e-shopů může rozhodovat i možnost realizace ePoukazů. 

„Je zajímavé, že lidé potřebují 
nejrozmanitější rady pro život 
a že většina sama nemyslí, 
ale čeká na nějakou radu.“ 

Jaroslav Hašek, český spisovatel 1883 - 1923        

http://www.apatykaservis.cz/
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artin pochází z Vyškova, kde odmala čutal 
s mičudou na plácku. Neexistovalo pro 
něho nic jiného a ve 
fotbale byl opravdu dobrý. 
Už jako žák hrál za 

Městský fotbalový klub svého rodného města 
a láska ke sportu mu vydržela dodnes. 

Později se začal věnovat futsalu, 
což je sport trochu podobný u nás 
více známé sálové kopané. Obě 
tyto míčové hry vycházejí 
z klasického fotbalu, ale každá 
z nich má svoje pravidla a svoje 
soutěže. A Martinův klub AMOR 
Vyškov hrál v dobách největší 
slávy Krajský přebor i Divizi. 

Ostatně jeho sbírka sportovních medailí mluví za vše. 

Ale ještě na základní škole začal Martin hrát jako každý kluk 
počítačové hry a zajímat se o počítače. Koníček se mu později 
stal profesí. V Brně na Střední škole technické a ekonomické 
vystudoval obor informační technologie a kouzlu výpočetní 
techniky propadl úplně. Měl štěstí, že vybraná střední škola 
vznikla téměř před sto lety jako učňovská škola Zbrojovky Brno 
a úzká provázanost s praxí se line celou její historií dodnes. 

S dojížděním do školy i s novým studiem musel Martin svoje 
sportovní aktivity omezovat, ale o to více se věnoval 
informatice. Jeho novým koníčkem se stala počítačová grafika. 
Věnoval se jí ve škole i mimo školu, a i tady byl dobrý a sbíral 
další ocenění, tentokráte ve školní grafické soutěži. 

K různým třídimenzionálním obrázkům a animacím postupně 
přidal i vlastní focení a následnou úpravu vlastních fotografií a 
videí. Po škole se začal zabývat i technickými aspekty 
informatiky a vrhl se na opravy počítačů a notebooků. 
Nakonec pro něho byla hračka nejen výměna a instalace 
nejrůznějších periférií, ale stejně tak snadno si vyměnil i 
základní desku v notebooku. 

Dobrých techniků ochotných dojet za zákazníkem kamkoliv a 
kdykoliv není nikdy dost a tak Martin nastoupil dráhu technika.

 

 

 

První pracovní zkušenosti coby zaměstnanec získával ve firmě 
Dileris, akciové společnosti zaměřené na informační 
technologie, konkrétně na správu hardwarového vybavení, 
prodej zařízení, záruční a pozáruční servis. Martinova práce se 
specializovala jen na rozbité počítače, a to nebylo to pravé 
ořechové. Proto se rozhlížel dál. Úzká specializace sice 
umožňuje detailně poznat problém a vyniknout v konkrétní 
oblasti. Na druhou stranu se sami ochuzujeme o širší poznání 
souvislostí. A koneckonců i pracovní uplatnění vyhrazeného 
specialisty je obtížnější. 

Do Apatyky jsem nastoupil kvůli tomu, že tady pracuji s každým 
odvětvím informatiky. Nejen s hardwarem, ale v pracovní 
náplni je práce se softwarem, databázemi a 
dotýká se i programování. Pracuji tady rád, 
protože se každým dnem ve svých 
schopnostech zlepšuji, dostávám super 
zkušenosti a jsem obklopen úžasnými kolegy. 

Ve svém volném čase, kterého není mnoho, se 
věnuje aktivnímu odpočinku a jde si 
s kamarády zakopat jako za starých dobrých 

časů.        A samozřejmě si jako každý ajťák 
stále ještě rád zahraje dobrou počítačovou 
hru. Koneckonců by nebylo špatné splnit si dětský sen a 
jednou takovou úspěšnou počítačovou hru vyvinout. 

K dalším Martinovým koníčkům patří návštěvy zoologických 
zahrad. Pozorování přírody a obzvlášť hrajících si zvířat je 
údajně ta nejlepší terapie na odreagování. Alespoň to tvrdí 
všichni majitelé domácích mazlíčků. A k nim patří i Martin, 

který druhým rokem chová fenku 
bígla Jessií. Na rozdíl od většiny 
těchto malých honicích psů, kteří 
bývají tříbarevní, je Jesií 
dvoubarevná, ale z výrazu tváře 

není vidět, že by jí to vadilo.         

Podle charakteristiky jsou bíglové 
přirozeně veselí, inteligentní, 
aktivní, učenliví a činorodí. A 
chtějí žít ve smečce. Když ne psí, 
tak alespoň té lidské. Takže 
o zábavu nemají u Martina nouzi. 

S rostoucím počtem lékáren používajících náš systém MEDIOX 
rozšiřujeme neustále i řady našich systémových poradců. Na 
jejich kvalitní práci závisí spokojenost klientů, a proto pečlivě 
vybíráme budoucí spolupracovníky a na jejich přípravu je 
kladen velký důraz.               

M 
„Chytrý člověk vyřeší problém. 
Moudrý člověk se mu vyhne.“ 

Albert Einstein autor teorie relativity     



OKÉNKO DO APATYKY LEDEN 2023 

 2022 

2019 

 

 2015 

 

STRANA 3 

 

 

USB 
Anglická zkratka pro Universal Serial 
Bus znamená v češtině univerzální 
sériová sběrnice a přeloženo do lidštiny 
tedy kablík se zástrčkou, která nahradí 
všechny ostatní. Snad už jen historici a 
milovníci muzejních exponátů si 
vzpomenou na rozdíl mezi sériovým 
portem, kam se třeba připojovala myš, 

a paralelním portem pro tiskárnu. 

Obě tato rozhraní už před čtvrtstoletím 
začala vytlačovat právě usbečka, jejichž 
technologie se ukázala jako výhodnější i 
pro laptopy a chytré telefony. 

Univerzální či universální znamená 
podle slovníku všeobecný, všestranný, 
zaměřený k všestrannému použití 
hodící se pro několik různých činností 
nebo pro různé účely. Jenomže díky 
vývoji a snahám o originalitu 
jednotlivých výrobců to právě v případě 
Universal Serial Bus tak plně neplatí. A 
tak vedle klasického USB známe i mini 
USB využívané u fotoaparátů nebo 
micro USB využívané u telefonů. 
Posledním trendem je USB typ C, který 
se vyznačuje oválným tvarem a je 
symetrický, takže při připojování není 
nutné rozlišovat, která strana je horní a 
která dolní.               

Při hodnocení USB se nejedná ale jen o 
tvar konektoru. Novější a dokonalejší 
typy umožňují vyšší přenosovou 
rychlost. A tak zatímco první použitelné 
konektory byly označeny jako USB 1.1, 
dnes hovoříme o USB 4, jehož 
přenosová rychlost je 80 Gbit/s, tedy 
tisíckrát vyšší než u původních USB před 

pětadvaceti lety. Pokrok nezastavíš!        

 

 

ZASE O KROK DÁL 
Pokrok opravdu nezastavíš. To není 
jenom poslední věta předcházejícího 
článku, ale i výsledek statistického 
šetření, které publikoval Český 
statistický úřad. Za uplynulé čtyři roky 
vzrostl počet Čechů starších 16 let, kteří 
používají chytrý mobilní telefon o 
čtvrtinu, a dosáhl 81 %. V tomto bodě je 
možná statistika zavádějící, protože se 
dnes jen těžko shání „nechytrý“ 
tlačítkový mobilní telefon. Nabídka a 
reklama zkrátka nutí používat 
smartphone i ty, kdo nevyužijí všechny 
jeho funkce. 

Internet v mobilu má u nás 77 % lidí, 
což je lépe vypovídající, protože za tuto 
službu se obvykle platí a stěží vědomě 
platíte za něco, co nepoužíváte. I když 
podíl lidí s internetem v mobilu u nás 
v posledních desíti letech zažil nevídaný 
boom, v roce 2012 mělo internet 
v mobilu jen 12 % obyvatel starších 16 
let. Ve srovnání se zbytkem Evropy 
máme ještě co dohánět a jsme na 
úrovni Bulharska či Chorvatska, kde je 
podíl 70 procent. Ve vyspělých státech 
západní a severní Evropy je podíl lidí 
s internetem v mobilu přes 90 %. 

Internet, včetně připojení přes počítač, 
u nás používá 85 procent lidí a dvě 
třetiny přes něj nakupují. I toto číslo za 
poslední období „poskočilo“. Bude 
zajímavé, zda je to trvalý trend nebo 
větší změnu způsobila doznívající 
pandemie a zvyk nakupovat v e-shopu. 

Podle statistiky u nás ale pokulhává 
vybavení domácností zařízeními, která 
lze přes chytré telefony ovládat. Třeba 
polovina domácností má televizi 
připojenou k internetu. Ale i to je spíš 
důsledek toho, že všechny nové televize 

připojení umožňují a většina 
vícečlenných domácností má nějak 
řešenou domácí wifi. Z ostatních 
zařízení ovládaných přes internet 
v mobilním telefonu vede topení, světla 
a zabezpečení.  

I to se ale v brzké budoucnosti může 
změnit. Na trhu jsou například cenově 
dostupné chytré zásuvky. Nemusíte mít 
tedy zrovna chytré zařízení, stačí to 
stávající připojit do chytré zásuvky a tu 
na dálku ovládat.  

 

ČESKÁ STOPA 
Používáte při editaci textu počítačové 
zkratky? Možná ne, ale určitě už jste 
slyšeli, že při současném stisku klávesy 
Ctrl a klávesy C můžete kopírovat text. 
Takových klávesových zkratek existuje 
celá řada a ty první vznikly už před 
čtyřiceti lety.  

Některé z nich jsou pro Čecha snadno 
zapamatovatelné. Například dvojklik 
klávesy Ctrl a klávesy Z jako zpět 
skutečně vrátí poslední akci. Dvojklik 
klávesy Ctrl a klávesy V jako vložit 
skutečně vloží kopírovaný text. A konec 
konců i známé Ctrl+C by se dalo brát 

jako české copy!         

Ale česká stopa ve vývoji prvních 
osobních počítačů a jejich softwaru je 
falešná. Kdo ví, jestli američtí tvůrci 
před čtyřiceti lety o češtině vůbec 
slyšeli. Spíš jsme si dodatečně našli 
mnemotechnickou pomůcku pro lepší 
zapamatování. 

Klávesové zkratky byly poprvé použity 
na počítačích Apple. Použití znaku X pro 
vymazání je známé už z dob před 
počítači, proto kombinace Ctrl+X. 
Klávesa C pro kopírování je skutečně 
z anglického slova copy. Klávesy V a Z 
byly použity, proto, že leží hned vedle 
v dolní části klávesnice. Bylo to 

praktické a navíc hned vedle jsou řídicí 
klávesy Ctrl, Shift, Alt, Win. 

Škoda, opravdu žádná česká stopa..  
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NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepším systémovým poradcem měsíce prosince 2022 se stal 

 Filip Beneš. 
 

 

Tomáš Jelen  

CYBER SECURITY 
Ať už používáme anglický název z titulku v článku nebo český 

výraz počítačová bezpečnost, vždy se jedná o obor 

informatiky, který se zabývá zabezpečením informací 

v počítačích. Jeho náplní je odhalení a zmenšení rizik 

spojených s používáním počítače. Výpočetní technika vládne 

světu stále ve větší míře a má k ní přístup stále více lidí. Ne 

všichni mají čestné úmysly, a jak se zvyšuje naše závislost na 

počítačích, jsme stále zranitelnější. 

Řešením není zakázat počítače a internet. To by byla stejná 

logika jako zakázat automobily, protože způsobují stále více 

dopravních nehod. Řešením je stanovit pravidla bezpečného 

provozu, která by všichni dodržovali.  

A proto vznikl obor cyber security, neboli počítačová 

bezpečnost. K jeho základním úkolům patří: 

− zabezpečení ochrany před neoprávněným mani-

pulováním se zařízeními počítačového systému; 

− ochranu před neoprávněnou manipulací s daty; 

− ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií 

dat) nebo poškozením; 

− bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptografie); 

− bezpečné uložení dat; 

− celistvost a nepodvrhnutelnost dat. 

Když si ty úkoly přečtete, zjistíte, že řadu z nich si nějakým 

způsobem sami zajišťujete. V počítačích a chytrých telefonech 

používáte antivir, do většiny aplikací, které pracují s osobními 

či jinak citlivými daty, se přihlašujete 

heslem, případně ověřujete 

oprávněný přístup jinak. Neinstalujete 

si neznámé aplikace z neověřených či 

pochybných zdrojů. 

Některé věci za nás řeší technika, jako 

například bezpečnou komunikaci a 

kryptografii při přenosu dat. Bezpečné 

uložení dat v počítači je sice také 

záležitost technologie, ale bezpečné uložení záložních kopií je 

na každém uživateli. Co je platné sofistikované heslo, ověření 

otisku palce a oční duhovky, zašifrovaná komunikace po 

internetu, když pak necháte disketu s bankovními výpisy ležet 

na stole nebo na USB disk s citlivými daty stáhnete film a disk 

pak volně obíhá po firmě, ať si ho kolegové zkopírují.                   

S rostoucí bipolarizací světa roste i riziko napadení či zneužití 

výpočetní techniky. K hackerům, kteří útočí na slabiny systému 

pro peníze nebo jen tak pro svoji zábavu, se přidávají skupiny, 

které to činí z ideologických důvodů nebo na zakázku jedné 

nebo druhé znepřátelené strany. 

Nepochybně, alespoň tomu věřme, nejsou vojenské systémy 

ovládající zbraně propojené s běžným internetem a 

kybernetický útočník se k nim nemá jak dostat. Ale kromě 

armády je dnes řada počítačových systémů, jejichž napadení či 

vyřazení z provozu by znamenalo katastrofu větší, než jedna 

prohraná bitva. Říká se jim kritická infrastruktura a primárně 

k nim patří systémy v energtice či zdravotnictví. Dokázali 

bychom dnes zásobovat lékárny bez využití výpočetní 

techniky? Dokážeme se vrátit k systému telefonických 

objednávek? V delším horizontu možná ano, ale ne ze dne na 

den. Nejsou telefonistky, oběh papírových dokladů byl 

nahrazen elektronickým systémem. Jak rychle by se stihlo 

včechno vrátit? Nezavládl by chaos? 

Krom toho by návrat zpět byl jako zákaz automobilů 

zmiňovaný na začátku článku. Jediným správným řešením je 

zavést pravidla a ta dodržovat. 

Kybernetická bezpečnost je záležitost nadnárodní. Když 

zůstaneme u paralely s automobilismem – pokud si bude řešit 

každý stát vlastní pravidla, bude se v polovině států jezdit 

vlevo a v druhé vpravo. Tomu se chce Evropská unie vyhnout a 

v lednu přijala Směrnici NIS 2 (Network and information 

system), která navazuje na aktuálně účinnou směrnici NIS o 

opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí 

a informačních systémů v EU. Jednotlivé země musí 

implementovat NIS 2 do své legislativy 

do října příštího roku.  

U nás je tím pověřen NÚKIB – Národní 

úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, který je oprávněn vydávat 

ochranná opatření závazná pro 

správce a provozovatele informačních 

systémů kritické infrastruktury. 

Pikantní je, že to, zda se NIS 2 týká 

konkrétního subjektu, si musí každá společnost vyhodnotit 

sama. Identifikace povinných osob se bude provádět samo-

identifikací. Společnost si sama musí analyzovat, zda naplňuje 

kritéria podle působení v regulovaném odvětví a své velikosti, 

a případně se registrovat u NÚKIBu. Bude to obtěžující, ale 

bude to nutné.      
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NETRPÍME TRISKAIDEKAFOBIÍ 
Jazykolamem triskaidekafobie se označuje panický strach 
z třináctky. Nevysvětlitelná obava, kterou trpí řada lidí stejně 
jako fobií z černých koček nebo nešťastného pátku. Zajímavé, 
že i podle pojišťoven je třináctý den v měsíci či pátek spojen 
s větším výskytem pojistných událostí. Ale tady je důvodem 
spíš to, že někteří lidé jsou v ten den přecitlivělí v očekávání 

špatných událostí a nehody tak skutečně přivolávají.       

Právě s ohledem na pověrčivost klientů některé hotely 
vynechávají označení pokojů třináctkou anebo vynechávají 
celé patro a po dvanáctém následuje čtrnácté. Dokonce podle 
statistik 85 % všech výtahů na světě v budovách s 13 nebo více 

patry nemá tlačítko pro třináctku      .  

Kde se ale tahle obava vzala? Staří Sumerové používali 
dvanáctkovou soustavu. Číslo dvanáct lépe vystihovalo počet 
měsíců v kalendáři, podle kterého se starobylé národy

řídily. Až Římané začali dávat přednost 
desítkové soustavě, protože se lépe 
počítala na prstech rukou. I ze staré 
češtiny známe a dodnes používáme 
pojmy jako tucet, kopa, veletucet, 
které vyjadřují čísla dělitelná dvanácti. 
Další číslo v pořadí, třináctka, byla 
začátek něčeho dalšího, neznámého a tudíž obávaného. 

A tak kvůli starým Sumerům a jejich kalendáři dnes u mnoha 
aerolinek nenajdete v letadle třináctou řadu. Ale kupříkladu 
v Číně zase nemají rádi číslo 4, v Japonsku číslo 9, v Indii číslo 
26 a v Itálii sedmnáctku. Bráno doslova byste si neměli 
v letadle kam sednout. 

Jak jsou na tom s pověrčivostí technologické společnosti? 

Budou po Windows 12 rovnou Windows 14?        

Ve společnosti Apatyka servis pověrčiví nejsme a tak dneškem 

začínáme už 13. ročník Okénka do Apatyky!                     

Tajenku křížovky zašlete do 20. února 2023 na Okenko@apatykaservis.cz a uveďte své jméno a adresu lékárny nebo její 
Id u společnosti Phoenix LV. Prvních dvacet autorů správných odpovědí získá od společnosti Apatyka servis dárek. 

Tajenka křížovky z minulého Okénka do Apatyky byla „ŠŤASTNÉ A VESELÉ VŠEM PRACOVNÍKŮM V LÉKÁRENSTVÍ“. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 

mailto:Okenko@apatykaservis.cz?subject=Tajenka%20Okénka%20do%20Apatyky
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ZIMNÍ KONFERENCE JIHLAVA 
V Jihlavě se v lednu sešli pracovníci na 
své pravidelné konferenci především 
nemocničních lékáren. 

V úvodní rozpravě na téma evidence 
léků a zdravotnických prostředků na 
klinických pracovištích vystoupil Mgr. 
Jan Šípek, ředitel IT naší společnosti. 
Apatyka servis dodává svůj systém 
MEDIOX do většiny nemocničních 
lékáren, a proto má s uvedenou 
problematikou bohaté zkušenosti. 

 

Už teď se můžete těšit na Jarní 
konferenci v Jihlavě, která se uskuteční 
1. – 2. června ve stejném hotelu. 

 

VIDĚT A BÝT VIDĚN 
Nejbližší akce, kde se s námi můžete 
opět setkat, je v březnu, na  16. 
kongresu Pharma Profit. Kongres se 
uskuteční poslední březnové úterý 
tradičně v Aquapalace hotel 

v Čestlicích.              

Hlavním tématem kongresu je: Kam 
kráčí současné lékárenství?, a účastníci 
se budou snažit najít odpovědi na otázku 
Podaří se eliminovat nedostatek léků i 
personálu v lékárnách? 

Další jarní akcí je 17. kongres 
Praktického lékárenství v Olomouci, 
který se uskuteční v reprezentativních 
prostorách Clarion Congress hotelu. 

Více informací o účasti společnosti 
Apatyka servis na lékárnických setkáních 
najdete v sekci Aktuálně na našem webu 
apatykaservis.cz! 

Mobilní terminál 

od společnosti 

Apatyka servis 

zrychlí a zefektivní 

práci ve skladě! 
 

Informujte se 

u svého poradce. 

https://www.apatykaservis.cz/aktualne-2/akce/
https://www.apatykaservis.cz/aktualne-2/akce/
https://www.apatykaservis.cz/mobil-terminal/
https://www.apatykaservis.cz/
https://www.apatykaservis.cz/aktualne-2/akce/

