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Wykorzystanie sztucznej inteligencji
(AI) do analizy dużej ilości danych
historycznych może wnieść wartość
w postaci doskonalszych przewidywań
popytu, tym samym bardziej dopasowanego planu MPS.
Na poziomie harmonogramu szczegółowego krytyczną informacją wejściową
są aktualne i kompletne dane z wydziałów produkcyjnych. Możliwości jakie
wynikają z wykorzystania Industrial
Internet of Things (IIoT) do zbierania
informacji produkcyjnych są trudne do
przecenienia.

Gromadzenie i analiza dużych ilości
danych produkcyjnych pozwoli na
dokładniejsze przewidywanie przebiegu
procesów, jak też dostępności zasobów
produkcyjnych. Mam tu na myśli
Predictive Maintenance. Czy wreszcie
wykorzystanie sztucznej inteligencji do
samego procesu tworzenia harmonogramu produkcji.

Dariusz Lewko,
Lider Zespołu Konsultantów APS
DSR S.A.

6 parku maszynowego:

korzyści wynikających ze zwiększenia efektywności
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Zwiększenie dostępności maszyn (dodatkowy czas
pracy każdej maszyny), przekładające się na ograniczenie kosztów wytworzenia i zwiększenie przychodu.
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Zwiększenie wydajności produkcji poprzez
optymalne planowanie m.in. właściwe planowanie
asortymentów i ich kolejności, właściwą
organizację procesu oraz prawidłowe zarządzanie
„wąskimi gardłami”.
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Zminimalizowanie ilości nieplanowanych przestojów,
awarii oraz mikroprzestojów spowodowanych stanem
technicznym parku maszynowego.

Usprawnienie przepływu informacji i danych w przedsiębiorstwie poprzez zapewnienie ciągłego dostępu
do danych na wszystkich poziomach decyzyjnych
(działy UR, technicy, planiści, kierownicy).
Ograniczenie marnotrawstwa zasobów np. poprzez
wyeliminowanie wadliwych produktów w procesach
produkcyjnych, minimalizację kosztów zużycia surowców, czasu, energii oraz zasobów ludzkich.
Optymalne zarządzanie personelem np. poprzez
właściwe planowanie zadań oraz monitoring rzeczywistego czasu pracy.

Rozwiązaniem każdego problemu
jest szybka i trafnie podjęta
decyzja, a do tego potrzebna
jest szybka i trafna informacja.
Kluczem do zwiększenia efektywności parku maszynowego jest informacja, którą otrzymujemy na temat pracy
poszczególnych urządzeń. Trafność tej informacji i szybki
czas reakcji na sytuacje niepożądane pozwoli zwiększyć
udział pracy efektywnej w dobowej dostępności zasobu.

Nieodzownym jest również tworzenie realnego planu
wykorzystania dostępnego czasu produkcyjnego w celu
utrzymania ciągłości pracy. Planu, który jest w stanie
szybko reagować na zmiany, który bez wielkich nakładów
pracy jest w stanie zmienić scenariusz A na B. Do tego
potrzeba odpowiednich rozwiązań informatycznych.
Robert Jachowicz,
Specjalista ds. analiz i planowania produkcji,
Delia Cosmetics Sp. z o.o.
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AKTUALNOŚCI
Nowe produkty

W Nowy Rok z nowym iFIXem!
GE Digital, producent oprogramowania przemysłowego, ogłosił wydanie nowej wersji
swojego flagowca – GE SCADA/HMI iFIX.
Wersja 6.0 przynosi szereg nowych funkcji,
wspiera także najnowsze bazy danych (Microsoft SQL Server 2017).

Jedną z najbardziej pożądanych przez użytkowników zmian w systemie amerykańskiego lidera było zwiększenie liczby znaków w
opisie zmiennych. Dotychczasowe 30 znaków
zastąpiło aż 256. Dzięki temu dotychczas
skrótowe nazwy mogą zostać rozszyfrowane.
Innowacja umożliwia także stosowanie nazw
opisów, które zawierają w sobie odzwierciedlenie struktury przedsiębiorstwa i z tego
powodu muszą być długie.

Ważnym atutem iFIXa 6.0 jest tak zwane
półkowanie alarmów. Mechanizm pozwala na
„odłożenie alarmu na później”, co redukuje
szum informacyjny na liście alarmów (Alarm
Summary). Operator decyduje na jaki czas
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chce odłożyć alarm. Zastosowań dla tej
technologii jest kilka. Jednym z nich jest np.
wyłączenie alarmów w trakcie maintenance`u maszyn, aby nie rozpraszały niepotrzebnie uwagi operatora.

To nie koniec nowości w oprogramowaniu
będącego w dystrybucji VIX Automation.
System iFIX od wersji 6.0 może być serwerem
OPC UA (bezpieczny, skalowalny, wieloplatformowy protokół komunikacyjny). Serwer
ten umożliwia dostęp do danych i alarmów z
procesowej bazy danych każdemu klientowi
działającemu w tej technologii, np. programom typu MES/ERP.
Bardzo ważnym elementem najnowszego
iFIXa jest ochrona domenowa GE iFIX 6.0.
Można dzięki niej przypisać uprawnienia do
systemu SCADA na podstawie konfiguracji
zabezpieczeń systemu Windows (Active
Directory). Co więcej program Synchronizator zabezpieczeń obsługuje wiele domen,

oznacza to, że system iFIX obsługuje również
użytkowników z wielu domen. W nowej
wersji ochrona domenowa buforowana jest
na poziomie systemu iFIX. Rozwiązanie to
pozwala użytkownikom logować się do systemu iFIX nawet wtedy, gdy nie są połączeni
z domeną.

I na koniec coś dla fanów mobilności. Program iFIX WorkSpace zawiera teraz opcję
publikowania obrazów dla GE Web HMI bezpośrednio z poziomu iFIX. Ta funkcja umożliwia zautomatyzowanie procesu eksportu
obrazu. Poprzednio proces ten wymagał
eksportu rysunków, a następnie kojarzenia
ich z typami zasobów w modelu Web HMI.
Nowe narzędzie skraca czas implementacji
nowych rysunków przygotowanych dla klienta webowego.
VIX AUTOMATION SP. z o.o.
Źródło: www.bpc-guide.pl

Z rynku
Firma SUPREMIS
w gronie Laureatów
Diamentów Forbesa
2019
Od trzynastu lat, dostarczając oprogramowanie ERP, SUPREMIS konsekwentnie wspiera polski biznes.
Ich praca została doceniona przez
Forbesa i Bisnode. SUPREMIS trafił
do zaszczytnego grona Laureatów
Diamentów Forbesa 2019.

„To miłe dla nas wyróżnienie,
potwierdzające stabilność naszego
rozwoju i konsekwencję w działaniu
całego Zespołu. Dlatego to właśnie
im i Klientom chciałbym podziękować (…) Jesteśmy polską firmą i od
11 lat jako Partner SAP dostarczamy
w kraju oraz Europie rozwiązania
dla biznesu, wychodząc naprzeciw
potrzebom poszczególnych branż,
adaptując nowe technologie oraz
budując zgrany i doświadczony
zespół. Zamierzamy konsekwentnie
podążać dalej tą drogą.” – mówi
Wojciech Niemiec, Prezes Zarządu
SUPREMIS Sp. z o.o.
Jest to już 11. edycja plebiscytu. W
kategorii „Firmy z przychodami od
5 do 50 mln zł”, SUPREMIS sklasyfikowano na wysokim, 30. miejscu
w Polsce, oraz 7. w województwie
mazowieckim. Według rankingu
średnia ważona ich wzrostu wyniosła ponad 100%. Ocena bazuje
na wzroście wartości w okresie
ostatnich trzech lat oraz ratingu
wiarygodności i ryzyka współpracy.
SUPREMIS sumiennie zwiększa
jakość usług oraz systematycznie
powiększa grono zadowolonych
Klientów. W kolejnym roku liczą na
jeszcze wyższe lokaty.
SUPREMIS Sp. z o.o.
Źródło: www.bpc-guide.pl

Wdrożenia

Norweski producent dziecięcych mebli i wózków,
zainwestował w Infor CloudSuite M3
Infor, jeden z czołowych dostawców
aplikacji biznesowych specjalizowanych
dla poszczególnych branż i przeznaczonych m.in. do działania w chmurze,
poinformował, że Stokke, norweski
producent dziecięcych mebli i wózków,
zainwestował w Infor CloudSuite M3.
Wdrażana w całej Europie, Stanach
Zjednoczonych i Azji aplikacja pomoże
firmie Stokke poradzić sobie ze złożonością operacji i zapewnić, że strategia
IT będzie służyła rozwojowi biznesowemu a nie utrzymaniu technicznemu.
Dostarczone przez lokalnego partnera
wdrożeniowego Infor – firmę Merit rozwiązanie Infor CloudSuite M3 jest
najnowszą wersją systemu Infor działającego w Stokke od wielu lat.

Wraz z rozwojem firmy Stokke zwiększała się złożoność infrastruktury
informatycznej. Doprowadziło to do
krytycznej potrzeby bycia na bieżąco z
najnowszymi systemami, które pozwolą
uniknąć długotrwałych i fragmentarycznych projektów modernizacyjnych, nie
służących rozwojowi biznesu. Wdrożone
za pośrednictwem chmury oprogramowanie Infor CloudSuite M3 nie tylko
zapewni firmie Stokke korzystanie z
aktualnej technologii, ale także pomoże uzyskać znaczne oszczędności w
porównaniu z tradycyjnym lokalnym
rozwiązaniem.
W Polsce system Infor M3 jest od wielu
lat dystrybuowany i wdrażany przez
polskiego partnera Infor – iPCC Sp. z o.o.
(www.i-pcc.pl).
iPCC Sp. z o.o.
Źródło: www.bpc-guide.pl

Nowe produkty

L-Systems odznaczona tytułem
Geparda Biznesu 2018 Informatyki
Już na początku roku 2019 firma
L-Systems otrzymała kolejne wyróżnienie, tym razem została Gepardem
Biznesu 2018 Informatyki.

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w
lutym 2019 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu
2018 uzyskało 856 firm branży informatycznej. Firmy te rozwijały się szybko, a
średnia z dynamik zysku i przychodów
była wyższa niż 10 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu policzył
ich wartość rynkową na koniec marca
2017 przez porównanie ich wyników
do wycen spółek akcyjnych notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie oraz zmiany wartości

rynkowej. Raport opublikowany został
na stronie http://europejskafirma.
pl/18930,gepardy-biznesu-2018-branzy-informatycznej

Rok 2018 to konsekwentna kontynuacja realizacji misji firmy L-Systems
polegającej na dostarczaniu i wdrażaniu
kompletnych biznesowych środowisk
informatycznych, nawiązywaniu w tym
celu strategicznych partnerstw z liderami rynku, rozwoju własnego oprogramowania oraz opracowywaniu innowacyjnych dedykowanych rozwiązań
bazujących na doświadczeniu klientów i
badaniach naukowych.
L-Systems Sp. z o.o.
Źródło: www.bpc-guide.pl
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Z rynku

PSI wdroży system zarządzania
magazynem w firmie Asmet
Firma Asmet, dystrybutor elementów
złącznych, zleciła PSI Polska wdrożenie systemu zarządzania magazynem
PSIwms w nowym Centrum Logistycznym w miejscowości Moszna-Parcela,
niedaleko Warszawy.

Firma Asmet jest jednym z największych
w Polsce przedsiębiorstw oferujących
kompleksową obsługę w zakresie dostaw elementów złącznych do budowy
maszyn i urządzeń dla budownictwa,
energetyki, petrochemii, rolnictwa
i motoryzacji. Asmet jest zarówno
producentem jak i dystrybutorem. W
ofercie firma obok elementów złącznych standardowych posiada wyroby
śrubowe specjalne, wykonywane wg
indywidualnych potrzeb i oczekiwań
klientów (niestandardowe wymiary,
kształt, materiały, pokrycia ochronne
itp.). Powoduje to konieczność utrzymywania na stanie magazynowym 40.000
pozycji asortymentowych, dalszych
50.000 dostępnych jest na zamówienie.
Zarządzanie tak rozbudowaną gamą
produktów i zapewnienie najwyższej
jakości obsługi pociąga za sobą konieczność zapewnienia sprawnej logistyki w
pętli: Dostawca-Asmet-Klient.

stycznego zlokalizowanego niedaleko
Warszawy. Z tego powodu Zarząd firmy
Asmet zdecydował się na inwestycję w
zaawansowaną automatykę magazynową oraz nowoczesny system WMS.
Po długim procesie analiz dostępnych
rozwiązań WMS oraz potencjału firm
wykonawczych działających na polskim
rynku, Asmet zdecydował o wyborze
firmy PSI Polska jako dostawcy systemu
do zarządzania magazynem (WMS) dla
całego centrum dystrybucyjnego, wraz
ze sterowaniem przepływem materiału
(MFC) w automatycznym magazynie pojemnikowym typu miniload. System PSI
zostanie zintegrowany z systemem ERP
oraz systemem zarządzającym komunikacją z kurierami.

Realizacja projektu przewidziana jest
na kilkanaście miesięcy, tak aby w 2020
roku system PSI zarządzał całością
procesów manualnych oraz automatycznych wraz z integracją z systemem ERP,
systemami firm kurierskich i automatycznym magazynem pojemnikowym.
PSI Polska Sp. z o.o.
Źródło: www.bpc-guide.pl

W związku z dynamicznym rozwojem i
potrzebą ciągłego doskonalenia jakości
obsługi klientów, niezbędne jest dalsze
zwiększanie wydajności centrum logi-

Nowe produkty
Nowy moduł XI
GATEWAY

Firma PROXIA wypuściła na rynek
nowy moduł XI GATEWAY do
monitorowania maszyn CNC,
wyposażonych w interfejs MT
CONNECT. Możliwe jest dzięki
temu monitorowanie stanu
maszyny i jej wszystkich
parametrów roboczych poprzez
standardową sieć komputerową,
co wpisuje się w nową strategię
Przemysł 4.0 oraz IoT.
Proxia Polska Sp. z o.o.

Wdrożenia

Nowa funkcjonalność w SIMATIC IT Preactor APS
W ulepszonej wersji oferowanego przez
DSR systemu do harmonogramowania
produkcji - SIMATIC IT Preactor APS,
pojawiła się nowa funkcjonalność - tzw.
zapytanie ofertowe.

Pozwala ono na udzielenie natychmiastowej odpowiedzi na pytanie o możliwą
datę czy godzinę wykonania określonej

4

BPC GUIDE

ilości wyrobu gotowego. Informacja ta
będzie osadzona w kontekście aktualnego harmonogramu produkcyjnego, a
więc będą brane pod uwagę dostępne
moce produkcyjne.
Pod uwagę brana jest również dostępność półproduktów i materiałów
kupowanych, niezależnie od tego czy

są one dostępne na magazynie, czy też
wymagają wyprodukowania czy też
zakupienia. System zareaguje, generując na niedostępne na magazynie ilości
odpowiednio zlecenia produkcyjne lub
zlecenia zakupu.
DSR S.A.

Nowe produkty

Nowe produkty w ofercie firmy Żbik
Firma Żbik została wybrana do uczestnictwa w międzynarodowych targach:
Aerospace Global Business Plaza - Korea
Południowa 2018 oraz Australian International Aerospace & Defence Exposition
- AVALON 2019, jako członek delegacji
reprezentujących Klaster Dolina Lotnicza.
Firma występowała w charakterze wystawcy oferującego zaawansowane rozwiązania
w zakresie systemów klasy MES, predykcyjnego utrzymania ruchu oraz inteligentnego
nadzorowania procesów technologicznych.
Firma prezentowała swoje najnowsze
rozwiązania również na targach Warsaw
Industry Week 2018.

Z rynku

System M-Files wizjonerem
w Raporcie Gartnera
dotyczącym CSP
W opracowanym przez firmę Gartner
zestawieniu Magic Quadrant dla platform do
zarządzania treścią (CSP - Content Services
Platforms) na rok 2018, system M-Files plasuje się jako wizjonerski z dużym potencjałem na lidera.

Autor raportu definiuje platformy do zarządzania treścią (CSP) jako zestaw usług i
mikroserwisów, które stanowią zintegrowany
zestaw produktów i aplikacji, posiadających
wspólne interfejsy API i repozytoria, w celu
wykorzystania wszelkiego rodzaju treści
znajdujących się w zasobach organizacji.
Według autorów raportu, system M-Files
wyprzedza Nuxeo i Objective. Jako jedną
z największych zalet systemu, Gartner
wymienił fakt, że funkcje i usługi dostępne w
chmurze w pełni pokrywają się z systemem
instalowanym lokalnie na serwerach. Istotną
wartość dodaną dla usług SaaS stanowi
automatyczna aktualizacja systemu gdy nowa
wersja jest dostępna. Ponadto użytkownicy
docenili M-Files jako platformę CSP stosunkowo łatwą do wdrożenia. Co więcej, byli
zadowoleni z profesjonalnych usług M-Files i
rozbudowanej sieci partnerów, co ma wpływ
na dostępność świadczonych usług.
Todis Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Źródło: www.bpc-guide.pl

Aktualnie firma Żbik realizuje projekt
badawczo-rozwojowy (RPO WP) dotyczący opracowania inteligentnego APS oraz
modułu nadzorowania procesu technologicznego, przeznaczonych dla przemysłu
motoryzacyjnego.
Firma wprowadziła do oferty nowe produkty:
- terminal dotykowy własnej konstrukcji

o podwyższonym stopniu ochrony do komunikacji z operatorami;
- nowe funkcjonalności w modułach: CMMS
(komunikacja z serwisami maszyn, kontrola
okresów gwarancji, zlecenia warsztatowe), interfejs operatorski (podpowiadanie
operatorowi czynności możliwych do
wykonania), monitoring (obsługa podrzędnych zasobów produkcyjnych - dla linii lub
stanowisk wieloosobowych);
- uniwersalny, konfigurowalny moduł do
rejestracji statusu i parametrów pracy zasobów produkcyjnych;
- moduł Predykcyjnego Utrzymania Ruchu;
- konsultacje w zakresie szczupłego
zarządzania procesem produkcyjnym: 5S i
mapowanie strumienia wartości;
- szkolenia dotyczące wybranych technologii stosowanych w Przemyśle 4.0.
W ciągu ostatnich kliku miesięcy firma zrealizowała wdrożenia w przemyśle: metalurgicznym (odlewnia ciśnieniowa), lotniczym,
drzewnym, produkcji opakowań.

Żbik Sp. z o.o.

Wdrożenia

Lider przemysłu drzewnego, spółka DEROME,
udoskonala obsługę klienta dzięki IFS Applications
IFS zwiększy skuteczność działań 1700
pracowników Derome w ponad 50 lokalizacjach i ułatwi życie ich klientom.

IFS, globalny dostawca oprogramowania
dla przedsiębiorstw, informuje, że Derome, jedno z największych szwedzkich
przedsiębiorstw przemysłu drzewnego
wybrało system IFS Applications™ 10
jako swoją nową platformę biznesową.
Głównym celem jest zwiększenie efektywności w grupie poprzez połączenie
wewnętrznych procesów obejmujących
finanse, sprzedaż, produkcję, logistykę i
obsługę klienta.

Działalność przedsiębiorstwa utworzonego w 1946 r. obejmuje przemysł leśny
i drzewny – 5 tartaków, budownictwo
i handel żelazem, produkcja domów,
produkcja kratownic, pelletu, opakowań,
elementów budynku, zagospodarowanie
terenu i zarządzanie nieruchomościami.
Aby zwiększyć efektywność operacyjną
i uprościć proces obsługi zamówień,

Derome rozpoczął prace nad projektem
wdrożenia nowej, wewnętrznej platformy biznesowej. Po przeprowadzeniu
kompleksowej oceny, firma wybrała system IFS Applications 10, który zostanie
wdrożony w ponad 50 lokalizacjach dla
1700 użytkowników.

Za pomocą IFS Applications 10 Derome zintegruje wewnętrzne procesy w
zakresie finansów, sprzedaży, produkcji,
logistyki i obsługi klienta na jednej,
łatwej w użyciu platformie. Dzięki temu
klienci Derome będą mogli cieszyć się
płynnym i uproszczonym interfejsem
z pełną przejrzystością całego procesu składania zamówień. Rozwiązanie
ułatwi klientom składanie, zmienianie
i śledzenie zamówień oraz umożliwi
komunikację na żądanie z pracownikami
działu obsługi klienta.
IFS Industrial and Financial
Systems Poland Sp. z o.o.
Źródło: www.bpc-guide.pl
BPC GUIDE
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Automatyzacja procesu
pozyskiwania danych
Właściwy sposób pozyskiwania i gromadzenia danych z zasobów produkcyjnych to
kluczowy element umożliwiający efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym
oraz podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

dr inż. Tomasz Żabiński
Prezes Zarządu
Żbik Sp. z o. o.

Lean Management
wspiera organizację
procesu produkcyjnego

Aby efektywnie realizować
procesy produkcyjne muszą
one zostać właściwie
zaprojektowane, a systemy
informatyczne wspomagające
ich realizację odpowiednio
dobrane.

Odpowiednią organizację
procesu produkcyjnego
wspiera Lean Management,
który ułatwia pozyskiwanie
wiedzy na temat procesu oraz
wskazuje obszary wymagające
usprawnień.
Stosowanie Lean ma na celu
poprawę produktywności,
redukcję strat oraz doskonalenie procesów.
6
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Podstawowe kryteria właściwego pozyskiwania danych to ich wiarygodność oraz
udostępnianie na tyle szybko, aby mogły być wykorzystane w procesie decyzyjnym.
Spełnienie ww. kryteriów jest możliwe dzięki zautomatyzowaniu procesu pozyskiwania danych oraz ograniczeniu czynnika ludzkiego.

System EDOCS firmy Żbik realizuje ww. wymagania dzięki odpowiedniej architekturze, będącej synergicznym połączeniem rozwiązań z obszaru automatyki przemysłowej i ICT.

Kluczowym elementem systemu EDOCS jest możliwość dostosowania logiki wyznaczania stanów maszyn (np. postój, produkcja) do specyfiki poszczególnych urządzeń,
w tym wykorzystania zarówno sygnałów elektrycznych (binarnych i analogowych),
jak i danych pozyskiwanych z systemów sterowania maszyn za pomocą protokołów
komunikacyjnych. Dzięki ww. rozwiązaniom system EDOCS może pozyskiwać dane
z maszyn dowolnego typu, bez względu na zastosowane w nich systemy sterowania
lub ich brak.
Biorąc pod uwagę konieczność optymalizacji procesów produkcyjnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, system rejestracji danych powinien posiadać
otwartą i skalowalną architekturę, umożliwiającą przyrostowe zwiększanie liczby i
typów rejestrowanych danych oraz ich wymianę z innymi systemami informatycznymi.
EDOCS dzięki odpowiedniej architekturze stanowi platformę zarówno dla podstawowej rejestracji danych np. wyznaczanie OEE parku maszynowego, jak również
do rejestracji zużycia energii lub innych mediów, a po uzupełnieniu o odpowiednie
czujniki może być zastosowany do realizacji zaawansowanych rozwiązań takich jak
predykcyjne utrzymanie ruchu (Predictive Maintenance) oraz inteligentne nadzorowanie (Condition Monitoring) krytycznych procesów technologicznych w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania wytwarzania elementów niezgodnych jakościowo.

DANE KONTAKTOWE:
Żbik Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 7
35-079 Rzeszów
tel. (00) 48 17 86 364 06
www.zbiksoft.pl

Jakość danych gromadzonych z zasobów produkcyjnych przekłada się bezpośrednio na wiarygodność
wyznaczanych wskaźników
dotyczących parku maszynowego np. OEE, realność
harmonogramów produkcyjnych generowanych
przez systemy klasy APS
oraz rozliczeń wykonywanych w systemach ERP.

Jak pobierać dane z maszyn?
Osoby odpowiedzialne za opomiarowanie maszyn powinny zwrócić
szczególną uwagę na podłączanie lub
umożliwienie podłączenia do maszyn
sieci Ethernet. Podłączenie do Ethernetu może dotyczyć samych maszyn
lub urządzeń rejestrujących ich pracę.

Paweł Kaleta
Inżynier
ds. Systemów Automatyki
DSR S.A.

Projektowanie obszaru IT zależy od tego,
czy mamy do czynienia z rozwiązaniami
on-premise, czy z systemem opartym na
chmurze. W tym pierwszym przypadku
należy przygotować odpowiednią bazę
danych i sprzęt potrzebny do jej obsługi.
Jeśli system oparty jest na rozwiązaniach
chmurowych, wystarczy odpowiednio
szybkie łącze internetowe.
Bardzo istotną kwestią w temacie właściwego wyciągania danych z maszyn
jest możliwość rozbudowy parku maszynowego przedsiębiorstw. Klienci zwracają uwagę na fakt, że park maszynowy
może być rozwijany i biorą pod uwagę,
że system może być rozbudowywany o
kolejne maszyny. W przypadku nowych

Właściwa organizacja procesu produkcyjnego

Począwszy od procesu przygotowania
Głównego Planu Produkcji (MPS) - procesu, do którego informacją wejściową
są prognozy sprzedaży i faktyczny popyt
na wyroby.

Wykorzystanie AI (sztucznej
inteligencji) do analizy dużej
ilości danych historycznych
może wnieść tu wartość w
postaci doskonalszych przewidywań popytu, tym samym
bardziej dopasowanego planu
MPS.

Na poziomie harmonogramu szczegółowego krytyczną informacją wejściową
są aktualne i kompletne dane z wydziałów produkcyjnych. Możliwości jakie
wynikają z wykorzystania Industrial
Internet of Things (IIoT) do zbierania
informacji produkcyjnych są trudne do
przecenienia.

maszyn, Klienci coraz częściej zaczynają
zwracać uwagę czy urządzenia posiadają
odpowiednie moduły, pozwalające w
łatwy sposób, bez większej ingerencji
pobierać z nich niezbędne informacje
(np. OPC UA), które posłużą do analizy
dalszych procesów i rozbudowy produkcji.
W systemach pomiarowych opartych na
rozwiązaniach chmurowych przy maszynach są tylko urządzenia rejestrujące
ich pracę, co oznacza, że w łatwy sposób
można je przenosić wraz ze zmianą
położenia tej maszyny.

Dodatkowo, jeśli maszyna jest wyposażona w dany protokół komunikacyjny
oparty na Ethernecie, nie ma znaczenia
w jakim miejscu fabryki się ona znajduje.
To zdecydowanie ułatwia projektowanie
i zmiany w przestrzeni produkcyjnej.
Co więcej, system taki jest skalowalny,
więc łatwo można go dostosować przy
rozbudowie parku maszynowego.

Gromadzenie i analiza dużych ilości
danych produkcyjnych pozwoli na
dokładniejsze przewidywanie przebiegu
procesów, jak też dostępności zasobów produkcyjnych. Mam tu na myśli
Predictive Maintenance. Czy wreszcie
wykorzystanie sztucznej inteligencji do
samego procesu tworzenia harmonogramu produkcji.

Jakkolwiek praktyczne zastosowanie
tego podejścia w obszarze, w którym do
tej pory wiedza i doświadczenie odgrywały pierwsze skrzypce, na razie wiąże
się z obietnicami, które w dużej mierze
pozostają bez pokrycia. Na razie. Kierunek natomiast został już wytyczony. Cel
ostateczny to proces planowania wbudowany w autonomiczny i automatyczny
proces produkcyjny. Proces oparty na
wiedzy wynikającej z analizy zdarzeń z
przeszłości, bieżącemu zasilaniu systemu w aktualne informacje spływające
od połączonych w IIoT maszyn oraz
predykcji zdarzeń przyszłych opartej na
prognozowaniu wspomaganym przez AI.

Dariusz Lewko
Lider Zespołu
Konsultantów APS
DSR S.A.
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Zazwyczaj
park
maszynowy
jest
zróżnicowany
(czyli od wielu różnych dostawców),
do tego jest zróżnicowany wiekowo
tzn. są maszyny mające kilkadziesiąt
lat (tzw. konwencjonalne), maszyny
nowszej generacji sterowane numerycznie oraz maszyny najnowszej
generacji wyposażone w uniwersalne interfejsy nowej ery Przemysł 4.0
(OPC UA lub MT CONNECT).

PROXIA MES posiada ustandaryzowane rozwiązanie sprzętowe, który w prosty i tani
sposób pozwalają objąć monitoringiem online maszyny starszej, które generacji.
Natomiast dla maszyn najnowszej generacji zgodnych z Przemysł 4.0 PROXIA MES
jest klientem odbierającym sygnały i wszelkie dane procesowe od serwera, którym
jest sterownik PLC maszyny.

Dzięki podłączeniu maszyn poprzez sieć lokalną lub internetową do PROXIA MES,
można nie tylko monitorować online aktualny status maszyny, zbierać dane z licznika
cykli/sztuk, to dodatkowo monitorujemy wszelkie parametry procesu produkcyjnego (np. temperatura, prędkość obrotowa, posuw itp.).

Ważny jest stały dostęp do wiedzy
na temat pracy maszyn, ich przestojów
czy wyzwalanych alarmów.
Informacje są wykorzystywane przez kilka służb jednocześnie, aby stosować
w praktyce filozofię Lean, czyli Proces Ciągłego Doskonalenia:
•

Mariusz Walicki
System Consultant
PROXIA Polska Sp. z o. o.

•

•

DANE KONTAKTOWE:
PROXIA Polska Sp. z o.o.
ul. Barona 30 lok. 324
43-100 Tychy
tel. +48 (32) 700 90 35
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•

Dział Utrzymania Ruchu: dostęp online do wszelkich zaburzeń/alarmów z
maszyn. Szybki czas reakcji na zdarzenia. Analiza Pareto zdarzeń cyklicznie
występujących w dłuższym horyzoncie czasu w celu eliminacji zdarzeń
niepożądanych w przyszłości.

Kierownicy/brygadziści: pogląd na stan maszyn, aby szybko reagować na
niepożądane przestoje. Dzięki temu, znacząco zwiększamy wydajność każdej
maszyny, minimalizując przestoje dzięki natychmiastowej reakcji osób
odpowiedzialnych. Analiza stopnia wykorzystania maszyn w dłuższym
horyzoncie czasu pozwala przygotować propozycje usprawnień procesu
produkcyjnego.

Technolodzy: na podstawie zebranych informacji o czasie rzeczywistym
trwania cyklu produkcyjnego, korekta czasów technologicznych oraz
przezbrojeniowych, w celu jeszcze lepszego planowania produkcji oraz analizy
możliwości zmian w technologii.
Planiści: wgląd w aktualny stan każdej maszyny, odpowiednia reakcja na
awarię maszyn poprzez szybką zmianę planu produkcyjnego.

Proces ciągłego doskonalenia, powinien koncentrować się na analizie i eliminacji
niepożądanych przestojów. Pomaga nam w tym PROXIA MES, w zakresie analizy
gotowych raportów z danych zebranych bezpośrednio z maszyn.

IO-Link
IIoT Monitor
W życiu codziennym dostrzegamy
już przejawy czwartej rewolucji
przemysłowej – jest to między
innymi możliwość przechowywania danych w chmurze lub
robienia zakupów przez Internet,
a także – przykładowo – obecność
inteligentnych, samouczących
się komputerów pokładowych w
samochodach.

Dzięki takim innowacjom nasze społeczeństwo wciąż się rozwija: ulepszamy
swoje umiejętności, potrafimy leczyć
coraz więcej chorób i poprawiamy jakość
swojego życia.
Takie zmiany zachodzą również w przemyśle, umożliwiając zoptymalizowanie
wykonywanych zadań i zwiększenie
wydajności produkcji. Przykładem może
być system scentralizowanego dostępu
do maszyn firmy Balluff – Easy Access,
lub popularny już IO-Link – standard
komunikacji między urządzeniami
wykonawczymi, sterownikami i czujnikami. Optymalizacja w pracy w fabryce
wymaga też systemów umożliwiających
zdalną diagnostykę maszyn i tak zwaną
Predictive Maintenance, czyli
konserwację predykcyjną.

Do tego celu firma Balluff stworzyła specjalne narzędzie – IO-Link IIoT Monitor.
IO-Link IIoT Monitor to w uproszczeniu
system zdalnej diagnostyki i przewidywania awarii maszyn. System zapewnia
bezstratne i bezprzewodowe przesyłanie
danych, co po podłączeniu go do działających urządzeń IO-Link może stworzyć
doskonałe narzędzie autonomicznej
diagnostyki.
Naturalną konsekwencją intensywnego
użytkowania maszyn są sytuacje, kiedy
sprzęt ulega awarii. W fabryce starszego
typu oznaczało to wstrzymanie produkcji w przypadkowym momencie i
naprawę usterki. IO-Link IIoT Monitor
umożliwia prowadzenie monitoringu
produkcji i diagnostyki maszyn online.

Dane z wszystkich sensorów przy maszynach i urządzeniach zostaną przesłane do systemu za pomocą sieci GSM, a
ten przeprowadzi analizę oraz oceni, czy
w którymś miejscu istnieje potencjalne
zagrożenie awarią, a następnie powiadomi o tym załogę.

Diagnostyka i konserwacja predykcyjna

Aby IO-Link IIoT Monitor działał prawidłowo, pracownik utrzymania ruchu
może zaimplementować modele analityczne, dostosowane bezpośrednio do
konkretnych maszyn i wykonywanych
przez nie zadań.

Używając takich narzędzi, można rozbudować system o tak zwaną funkcję
Predictive Maintenance - innymi słowy,
wyciągnąć wnioski na przyszłość i
przewidzieć, kiedy zdarzy się awaria. Pozwala to na eliminację zagrożenia, zanim
zmusi ono pracownika do zatrzymania
ruchu – każdy taki incydent powoduje
duże straty finansowe.
Niestety często zdarza się, że ochrona
przed awarią mimo wszystko wymaga
wstrzymania produkcji, ale wcześniejsze
powiadomienie o zdarzeniu daje możliwość zaplanowania przebiegu naprawy
i uniknięcie dodatkowych kosztów
związanych z poważniejszymi uszkodzeniami. System pozwala także na znaczne
usprawnienie dokonywanych napraw.

Mobilna diagnostyka maszyn

IO-Link IIoT Monitor nie wymaga instalacji żadnego specjalnego programu
– wszystko jest dostępne przez dowolną
przeglądarkę internetową. Daje to możliwość kontrolowania fabryki z dowolnego miejsca na ziemi, nawet przy pomocy
urządzenia mobilnego. System oferuje
możliwość edycji sposobu wyświetlania
najważniejszych danych na tak zwanych
dashboardach - przykładowo tak, aby
parametry pomiarowe poszczególnych
sensorów były zawsze „na wierzchu”.
Na uzyskanych danych można przeprowadzać obliczenia matematyczne
i tworzyć ich graficzne odwzorowania
między innymi: wykresy, które mogą być
dostosowywane do potrzeb użytkownika (dodawanie adnotacji, tworzenie
histogramów, udostępnianie). Parametry maszyn mogą być archiwizowane
razem z całą bazą danych historycznych.
Bardzo przydatną funkcją jest również
możliwość konfiguracji alertów i powiadomień mailowych.

DANE KONTAKTOWE:
Balluff Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
tel. (+48) 71 382 09 00
www.balluff.com
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Porównanie
wybranych funkcjonalności
systemów CMMS

Zaawansowane
funkcje utrzymania ruchu
w systemach ERP
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Porównanie
wybranych funkcjonalności
systemów CMMS
FUNKCJONALNOŚĆ

plan9000.net

AGILITY

MP2

Proman

Queris CMMS

4TECH Systemy
Informatyczne

CPU-ZETO

Eurotronic

PROCOM
SYSTEM

Queris

☑

☑

☑

☑

☑

Podpięcie do systemu protokołu naprawy
serwisanta zewnętrznego

☑

☑

☑

☑

☑

Określenie atrybutów dla maszyn, urządzeń i
części zamiennych, np. żywotność, data zakupu,
producent

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Generowanie i graficzna prezentacja raportów
na temat awarii np. analiza kosztów
przestojów, wskaźniki awaryjności

☑

☑

☑

☑

☑

Planowanie konserwacji i przeglądów maszyn
/ urządzeń z możliwością klasyfikacji np. przeglądy mechaniczne, elektryczne, outsourcing

☑

☑

☑

☑

☑

Prognozowanie działań prewencyjnych,
np. napraw, przeglądów, testów

☑

☑

☑

☑

☑

Wersja mobilna systemu/ dostępna przez
przeglądarkę

☑

☑

☑

☑

☑

Dostępność systemu w chmurze

☑

☑

☑

Generowanie oraz kontrola zakupów części
zamiennych

☑

☑

☑

Podłączenie DTR i instrukcji napraw/użytkowania do indeksów, np. maszyn, części
zamiennych

Generowanie raportów wydajności i efektywności pracy pracowników UR , np. MTTR, MTBF,
Pareto

Dane są przechowywane
na serwerach należących
do Klienta

☑

☑

☑
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4
IFS Applications
MAAT

4FACTORY

Graffiti.ERP

COMP Soft

DSR

Graffiti.ERP

Prowadzenie rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa

☑

Ewidencja informacji i zarządzanie częściami zamiennymi wraz z
klasyfikacją części np. szybko rotujące, trudno dostępne,
wymagające przeglądów

☑

Automatyczne rejestrowanie zdarzeń zgłoszonych poprzez
np. panel HMI, kasetę Andon, sygnał z maszyny

☑

Sprawdzanie dostępności części i materiałów
oraz ich przypisanie do zlecenia naprawy

☑

Nadawanie priorytetów zadaniom UR

QAD EAM Kartoteka sprzętu
(kategorie, statusy, typy, osoby
powiadamiane)

Konfiguracja na etapie
wdrożenia

Automatyzacja doboru
poziomów zapasów dla pozycji
szybko i słabo rotujących.
Planowanie uwzględniające
profilaktykę

QAD EAM Kiosk na
produkcji, panel dotykowy,
sygnał z maszyny

Konfiguracja na etapie
wdrożenia

W formie gotowego interfejsu
API, który umożliwia integrację z wymienionym sprzętem

QAD EAM Priorytetyzacja
zgłoszeń oraz zleceń naprawy i
przeglądów
QAD EAM Grupy pracowników
oraz specjalizacje (elektrycy,
mechanicy, pneumatyka)

☑
Priorytet na zleceniu

Przypisanie zadania pracownikowi UR,
z uwzględnieniem jego kompetencji

☑

Planowanie przeglądów, remontów i
konserwacji wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich

☑

QAD EAM Przeglądy okresowe
i z przebiegu. Powiadomienia
e-mail

Generowanie raportów, analiz i zestawień
np. MTTR, MTBF, Pareto

☑

QAD EAM Predefiniowane
raporty oraz kreator raportów

Konfiguracja na etapie
wdrożenia

QAD EAM Projekty inwestycyjne, budżety, rejestrowanie
kosztów, monitorowanie
budżetu.

Konfiguracja na etapie
wdrożenia

Planowanie kosztów i budżetów działu UR

☑

Dotyczy zarówno hierarchicznej, liniowej, jak i innych
funkcjonalnych struktur
wyposażenia

QAD EAM Gospodarka
magazynowa częściami i
materiałami eksploatacyjnymi.
Moduł zakupów.

QAD EAM Zlecenia naprawy –
zużycie części zamiennych

☑

☑

IFS Industrial and Financial
Systems Poland

☑
☑

W razie niedoboru wygenerowanie zakupów bezpośrednio
ze zlecenia
Zgodnie z krytycznością
obiektów
Kompetencji, uprawnień,
doświadczenia i aktualnego
grafiku

W oparciu o upływ czasu oraz
warunki techniczne
System posiada dane i mechanizmy wizualizacji wskaźników, które każdorazowo
powinny być opracowane wg
przyjętych założeń i procedur
pracy z systemem
Zarówno OPEX, jak i CAPEX

OEE

KPI

DTM

(z ang. Overall Equipment Effectiveness)
Międzynarodowy standard, pozwalający na
mierzenie efektywności wykorzystania maszyn. Wskaźnik OEE jest liczony jako iloczyn
trzech składowych: Dostępności, Wykorzystania i Jakości. Najprostszą metodą liczenia OEE
jest porównanie czasu efektywnego do czasu
dostępnego.

(z ang. Key Performance Indicators)
Wskaźnik stosowany jako miernik w procesach pomiaru stopnia realizacji celów oranizacji. Pozwala na bieżącą ocenę i poprawę
wyników działalności firmy. Jest używany do
zrozumienia i poprawy wydajności produkcji,
umożliwiającej eliminację strat, jak i z perspektywy realizacji celów strategicznych.

(z ang. Device Type Manager)
Sterownik urządzenia działający na
komputerze - hoście. Zapewnia ujednoliconą strukturę dostępu do parametrów
urządzenia, konfigurowania i obsługi
urządzeń oraz rozwiązywania problemów
z urządzeniami.
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Zaawansowane
funkcje utrzymania ruchu
w systemach ERP
Microsoft Dynamics 365

Infor M3

PERFECT-EXPERT ERP

SIMPLE.ERP

SAP S/4HANA

Epicor ERP

Rekord.ERP

for Finance and Operations

iPCC

Junisoftex

SIMPLE

SNP Poland

Todis Consulting

Rekord SI

ANEGIS

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Można przyjmować takie
zdarzenia poprzez integrację
z szyną danych WSO2

☑

Wymaga integracji

Funkcjonalność do oprogramowania pod klienta

☑

Poprzez integrację z systemem ERP

Jest to możliwe poprzez
integrację zamontowanych na
maszynach sensorów z platformą Azure IoT Hub i systemem
Microsoft Dynamics 365.

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Nie uwzględnia kompetencji. Jest to rozwiązanie
dedykowane dla każdego
klienta. Funkcjonalność do
oprogramowania

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

MTTR
(z ang. Mean Time to Repair)
Wskaźnik ten odpowiada monitorowanie
średniego czasu od momentu wystąpienia
awarii do naprawy uszkodzonego urządzenia.
Stosowany jest jako niezależne lub w ramach
programu do zarządzania jeden z kluczowych
wskaźników efektywności przez działy UR w
zakładach prodkcyjnych.

System posiada narzędzia
do budowania własnych
zestawień

W powiązaniu z kontem
KG

MTTF
(z ang. Mean Time To Failure)
Wskaźnik określający średni czas pracy
urządzenia od początku eksploatacji lub
jego ostatniej naprawy od powstania
pierwszej awarii. MTTF jest istotnym
wskaźnikiem dla systemów, w których
pojedyncze operacje trwają za długo.

Możliwe w oparciu o
system finansowoksięgowy

☑

MTBF
(z ang. Mean Time Between Failures)
Współczynnik oparty jest na badaniach lub
przewidywaniach. Wyrażony w godzinach
średni czas, w którym urządzenie może
działać bezawaryjnie. Obliczany na podstanie
sumu średniego czasu naprawy (MTTR) i
średniego czasu między awariami (MTTF).
BPC GUIDE
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Zwiększanie wydajności pracy stanowisk produkcyjnych

przez zastosowanie systemów
monitorowania maszyn i urządzeń

Monitorowanie maszyn i urządzeń powszechnie rozumiane jest
w przemyśle jako przesyłanie danych z rozproszonych stanowisk produkcyjnych i gromadzenie ich w miejscu o potencjale
pozwalającym na dalsze ich efektywne wykorzystanie.
Gromadzenie i analiza danych ma spełnić trzy główne cele:
1.

Poprawę formalnej dyscypliny osób obsługi.

2.

Doskonalenie organizacji pracy.

3.

Wzrost dyspozycyjności stanowiska produkcyjnego.

Spółka SOMAR S.A. jest producentem i jednocześnie dostawcą systemów monitorowania maszyn i urządzeń. Specjalizuje się w dostawach systemów monitorowania obiektów użytkowanych w trudnych warunkach, również i zagrożonych
wybuchem. Na przykładzie oferowanych systemów monitorowania, omówiono
aspekty zwiększenia wydajności stanowisk produkcyjnych.

Monitorowanie procesów spawania
prowadzonych na stanowiskach
manualnych i zrobotyzowanych.

Podstawową cechą systemu jest:
•
Przyporządkowanie osoby do stanowiska pracy.
•
Pomiar parametrów procesu spawania: natężenie prądu, napięcie
łuku elektrodowego, początkowej
temperatury materiału spawanego,
zużycie drutu i gazu osłonowego.
•
Możliwość podłączenia systemu do
dowolnej spawarki.
•
W przypadku spawarek pracujących w rozproszonych lokalizacjach - bezprzewodowe przesyłanie
danych przez system GSM i zdalny
nadzór z zastosowaniem serwera w
chmurze.
•
Spełnianie norm wymagających
udokumentowania procesu spawania.

Podstawowi użytkownicy: Dział Produkcji, Główny Spawalnik, Dział Kontroli
Jakości i Dział Logistyki.

14
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System diagnostyki maszyn z wykorzystaniem bezprzewodowych
czujników drgań, temperatury i
ciśnienia.

Cechą charakterystyczną systemu
jest:
•
Wykonanie przemysłowe, również
z certyfikatem ATEX.
•
Łatwość instalowania na obiektach
użytkowanych w szczególnie trudnych warunkach.
•
Łatwość montażu i demontażu, co
pozwala na częste zmiany monitorowanych obiektów.
•
Monitorowanie obiektów na halach
produkcyjnych rozproszonych do
100. m kw
•
Predykcja terminów awarii.
Podstawowy użytkownik: Dział Utrzymania Ruchu i Dział Produkcji.

Spółka Somar S.A. jest zainteresowana
udostępnianiem danych do systemów
informatycznych instalowanych przez
integratorów i dostawców automatyki w
zakładach produkcyjnych.

Ważniejsze korzyści:
◼◼ Bieżące informacje o stanie nadzorowanych maszyn oraz wskazywanie miejsc potencjalnie zagrożonych awariami.
◼◼ Koncentrowanie uwagi nadzoru
tylko na miejscach potencjalnie
zagrożonych.
◼◼ Planowanie terminów napraw.

◼◼ Możliwość rezygnacji z okresowych
przeglądów.
◼◼ Optymalizacja zakupów części
zamiennych /rezygnacja z tzw.
zapasów.
◼◼ Analiza resursów pracy części
zamiennych w porównaniu do
zespołów fabrycznych.

◼◼ Zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w obchody nadzorowanego
obiektu.
◼◼ Kontrola temperatury odpowiedzialnych elementów obiektu
zmniejsza ryzyko zagrożeń pożarowych /obniżenie składki ubezpieczeniowej.

◼◼ Przesyłanie zbiorczych danych do
systemów informatycznych zakładu
produkcyjnego, odbywa się instalacją przewodową lub bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi.

DANE KONTAKTOWE:
Somar S.A.
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
tel. (+48) 32 359 71 00
www.somar.com.pl

Asix OEE - analiza efektywności produkcji
Świat goni za zyskiem – tak
jest od wieków, natomiast
obecnie, wraz z szerokim
wykorzystaniem komputerów w procesie wytwarzania, pojawiły się w ręku menedżerów nowe narzędzia
służące realizacji tego celu.
Wydaje się, że najwięcej
rezerw tkwi w organizacji
produkcji oraz optymalnym
wykorzystaniu maszyn.
Nieocenioną pomoc w tym
zakresie niesie specjalizowane narzędzie rozwijanego od ponad 25 lat oprogramowania klasy HMI/
SCADA/MES Asix®.Evo,
moduł Asix OEE.

OEE
Podstawowe funkcje systemu pozwalają
na zbieranie danych o stanie maszyn
oraz ich uzupełnianie o ręcznie podawane klasyfikacje przyczyn przestojów
i zatrzymań. Zebranie dodatkowych danych w postaci statystyk kontroli jakości
oraz nominalnego czasu ich wykonania,
to podstawa do wyznaczania wskaźnika
efektywności OEE (Overall Equipment
Effectiveness). Wszystkie dane są dostępne w aplikacji, jako specjalizowane
liczniki poszczególnych wartości.

KPI

Współczynnik OEE, to jedynie jedno z narzędzi do oceny skuteczności
wykorzystania mocy produkcyjnych. W
arsenale menedżera są również inne
KPI (Key Performance Indicator), które
łącznie dają ogólny obraz procesu. Dla
systemu klasy SCADA nie jest problemem wyznaczyć ponadto średnie czasy:
MTTR – naprawy uszkodzenia,
MTTF – bezawaryjnej pracy,
MTBF – między awariami,

oraz liczbę wytworzonych produktów i
odpadów produkcyjnych.

Wszystkie wskaźniki mogą być obliczone dla wskazanego:
◼◼ zakresu czasu,

◼◼ urządzenia (linii, zakładu etc.),

◼◼ produktu, grupy produktów lub
ich cechy,

◼◼ obsługi (pracowników, brygady,
zmiany).

Inteligentne dobranie
KPI pozwala na
precyzyjne określenie
warunków wytwarzania produktu, a co za
tym idzie, usprawnienie
toku produkcyjnego. Te
wszystkie dane są w zasięgu ręki w Asix OEE.
BPC GUIDE
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Asix OEE – szybko i łatwo
Powyżej opisane funkcje są dostępne w
prosty sposób dla projektanta aplikacji: Asix OEE daje narzędzia, które
pozwalają za pomocą kilku kliknięć
skomponować wszystkie wymagane
współczynniki KPI, również niestandardowe, oraz specjalizowane obiekty do
ich wyświetlania. Ten moduł w istotny
sposób podnosi wydajność projektowania aplikacji, a co za tym idzie koszty jej
wdrożenia.
Asix OEE – dostęp do danych

Prezentacja danych, to kolejna zaleta
modułu.

Wizytówki. Ich cechą jest kompaktowa wielkość i łatwość tworzenia tabel,
wklejania w schematy technologiczne.
Pokazują dane bieżące wraz z trendem.

Z kolei mierniki w układzie liniowym,
pierścieniowym, promieniowym są
łatwo czytelne przez swoją analogię do
znanych nam z codzienności mierników
wychyłowych lub zegarków naręcznych.

Wykresy w dziedzinie czasu pozwalają na prezentację i analizę danych
pomiarowych i KPI. Mogą być liniowe,
słupkowe lub warstwowe. Kumulacja
wykresów może dotyczyć prezentowanych wartości lub kategorii (np. linii
produkcyjnej). Zakres czasu wykresu
może być ustalony na sztywno lub podawany przez użytkownika.
Wykresy w dziedzinie kategorii
prezentują analizy danych wydajnościowych oraz KPI w odniesieniu do dowolnej kategorii. Prezentacja graficzna jest
podobna do wykresów czasowych.
Z podanych wyżej narzędzi możliwe
jest tworzenie widoków, zebranych w

DANE KONTAKTOWE:
ASKOM Sp. z o.o.
ul. Józefa Sowińskiego 13
44-100 Gliwice
tel. (+48) 32 30 18 100
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specjalizowane panele, które ułatwiają
szybki dostęp do danych. Często są one
wyświetlane na wyświetlaczach w halach produkcyjnych lub indywidualnie,
przy stanowiskach obróbczych.

Jak wiadomo, bieżąca dostępność
podanych współczynników dla operatorów podnosi jakość ich pracy i działa
mobilizująco. Wielkości te mogą być
dostępne w mniej ulotny sposób dla
menedżerów. W tym celu Asix®.Evo z
modułem Asix OEE może generować
dowolnie skomponowane raporty. Układ
graficzny raportów ma postać kokpitów
menedżerskich, zawierających w sobie
mierniki i wykresy wg różnych kate-

gorii danych (czas, rodzaje zatrzymań,
maszyny). Elementy raportów mogą
być też osadzone w prezentacjach lub
dokumentach.
Résumé

Asix OEE, jako rozszerzenie standardowego pakietu daje bogaty wachlarz
narzędzi do szybkiej budowy aplikacji i
łatwego dostępu do wyliczanych współczynników KPI. Dostarcza narzędzia do
bieżącej analizy procesu produkcyjnego
i do jego optymalizacji przez wyszukiwanie wąskich gardeł i uśpionych
możliwości. To inteligentne rozszerzenie
systemu SCADA w kierunku MES.

Rewolucja czy
ewolucja w
planowaniu
produkcji?
Jedną z najnowszych metod w zakresie
planowania i zwiększenia wydajności
realizacji produkcji i łańcucha dostaw
jest DDMRP (Demand Driving MRP)
czyli MRP ukierunkowane na popyt. To
koncepcja oparta zarówno o MRP (planowanie potrzeb materiałowych), DPR
(planowanie zasobów dystrybucji), Lean
Manufacturing, jak i teorię ograniczeń.

Inne wbudowane w rozwiązanie IFS Applications funkcjonalności wspierające
zwiększenie efektywności to np.:

IFS/Wydajność
Urządzeń OEE

Ma ona zapewnić optymalny czas
realizacji zamówień klientów czyli
zwiększać efektywność produkcyjną
przedsiębiorstw.

DDMRP to „złoty środek”,
który pomaga firmom radzić
sobie z dzisiejszymi wyzwaniami spowodowanymi krótkimi cyklami życia produktów,
długimi czasami dostaw i
dużą zmiennością popytu.
Wprowadzając bufory magazynowe na strategiczne surowce czy półprodukty, firmy
mogą skrócić czas realizacji
zamówienia i coraz bardziej
opierać się na popycie, zamiast polegać na niepewnych
prognozach.
Metodyka DDMRP jest już wdrożona
w wielu przedsiębiorstwach, a odpowiedzią na konieczność wsparcia tej
metodyki jest IFS Applications. System
ERP gdzie wbudowane w IFS Applications rozwiązanie zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez Demand Driven
Institute.

Waldemar Matysiak
Dyrektor
Działu Konsultingu

L-Systems Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE:
L-Systems Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Okrzei 18/102
64-920 Piła
tel. (+48) 67 349 11 09
www.l-systems.pl

- komponent, który umożliwia szybką ocenę wydajności urządzeń bądź
procesów dzięki łatwej parametryzacji
pod kątem własnego parku maszynowego oraz zastosowaniu standardowych
metod tej oceny. Wspiera podejmowanie decyzji mających na celu poprawę
wydajności sprzętu oraz równoważenie
wskaźników KPI tak, aby zapewniały
najwyższą efektywność. Rozwiązanie
posiada łatwy w obsłudze graficzny
interfejs dla prezentacji danych
związanych z dostępnością,
wydajnością, jakością i ogólną
wydajnością sprzętu (OEE).

IFS/Planowanie
Zapasów Magazynowych (IPR)

- komponent, który umożliwia wykonywanie zróżnicowanych, zautomatyzowanych kalkulacji planistycznych dla
zapasów w powiązaniu z prognozowaniem popytu. Uelastycznia także działania w zakresie uzupełniania zapasów,
udostępniając szereg strategii planowania, takich jak ekonomiczna wielkość
zamówienia, poziom bezpieczeństwa
przy założonym poziomie obsługi oraz
specjalne modele planistyczne dla zapasów wolno rotujących.
Rewolucja więc czy ewolucja? Raczej ta
druga, ale jakże istotna i potrzebna!

BPC GUIDE
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Nowe narzędzie DSR – IOT 4FACTORY
zaoszczędzi firmom miliony.

Imponujące wyniki testów prototypu w zakładach produkcyjnych.
W ciągu ostatniego roku DSR S.A. pracowała nad projektem Production Unit Performance
Management Tool (PUPMT), który zakończono testami w zakładach produkcyjnych, w IV kwartale 2018 roku. Projekt zaowocował stworzeniem i wdrożeniem narzędzia monitorująco – diagnostycznego, pozwalającego na optymalizację procesów produkcyjnych w przemyśle.

Analiza porównawcza efektywności działania jednostek produkcyjnych

Przeprowadzono analizę porównawczą
efektywności działania 11 maszyn w 2
firmach. Jedną z nich jest przedsiębiorstwo Termet S.A., gdzie przetestowano
6 jednostek produkcyjnych. Obie firmy,
jako główny powód wzięcia udziału
w testach, podały chęć poprawy cyklu
produkcyjnego oraz możliwość zbadania i analizy podstawowych wskaźników produkcyjnych. Analizie poddano
dostępność, kosztochłonność pracy oraz
awaryjność maszyn, a przeprowadzono
ją dla dwóch okresów równej długości.
W I okresie (1.10 – 14.10) firmy
prowadziły produkcję bez wykorzystania narzędzia PUPMT. Po tym okresie
uzyskały dostęp do prototypu w postaci
wizualizacji pracy maszyn, wyników
identyfikacji czynników wpływających
na efektywność produkcji oraz wartości
wskaźników.

W drugim okresie testów (14.10 –
28.10) firmy dysponowały prototypem
narzędzia PUPMT. Na bazie otrzymanych
wyników analiz, wprowadzano zmiany
w celu poprawy efektywności wykorzystania maszyn, poprzez redukcję
mikroprzestojów.
Po dokonaniu analizy zaobserwowano,
że dostępność maszyn wyraźnie wzrosła
w obrębie każdego typu maszyny.
Taka tendencja była zauważalna w obu
przypadkach. Wykazano także, że dzięki
wykorzystaniu narzędzia PUPMT, znacznie spadła awaryjność maszyn typu
wykrawarka laserowa.
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W firmie Termet S.A., łącznie dla
analizowanych 6 maszyn, średni wzrost dostępności wyniósł
2,18%. Taki wynik przekłada się
średnio na dodatkowe 31 minut
pracy maszyny w ciągu 1 dnia.
W drugim przedsiębiorstwie
produkcyjnym zaobserwowano
zbliżone wyniki.

Taki rezultat daje rocznie 182
godziny dodatkowego czasu
pracy każdej maszyny. Zakładając, że w danym przedsiębiorstwie roczne przychody wynoszące 50 mln zł generowane są
przez pracę 50 maszyn, zwiększenie dostępności maszyn na
wskazanym poziomie przełoży
się na ponad 1 mln dodatkowego przychodu rocznie.

DANE KONTAKTOWE:
DSR S.A.
ul. Legnicka 55F
54-203 Wrocław
tel. (+48) 71 889 05 60
www.dsr.com.pl

Największe korzyści dla
zakładów produkcyjnych w
związku z wdrożeniem

Po zakończeniu testów, dokonano oceny
przydatności narzędzia PUPMT przez
przedstawicieli obu firm. Jako najważniejsze uzyskane korzyści wskazano:
wzrost wydajności, łatwiejszą identyfikację wąskich gardeł, lepsze planowanie zadań produkcyjnych i przyszłych
inwestycji, a także wzrost świadomości
pracowników.

Na uwagę zasługuje także fakt, że
przedstawiciele obu przedsiębiorstw
stwierdzili, że to narzędzie dostarcza
rzetelnych informacji związanych z
analizą czynników, mających kluczowy
wpływ na efektywność produkcji, a co
więcej, informacje te mogą zostać wykorzystane w praktyce w celu poprawy jej
efektywności.

Po dokonaniu testów, narzędzie zostało
przygotowane do wdrożeń i skomercjalizowane pod nazwą IOT 4FACTORY,
obecnie stanowiąc ofertę firmy DSR, jako
jeden z elementów zaawansowanego
rozwiązania MES 4FACTORY.
Autorskie narzędzie IOT 4FACTORY
umożliwi klientom DSR skorzystanie z
grantów na dofinansowanie transferu
innowacyjnego rozwiązania, będącego
uzupełnieniem bazowego oprogramowania dla przemysłu. Granty finansowane ze środków UE, obsługiwane przez
Agencję Rozwoju Przemysłu, umożliwiają uzyskanie 70% zwrotu kosztów nabycia technologii MES 4FACTORY. W 2019
roku planowane są kolejne wdrożenia.

Obecnie każda firma
produkcyjna dąży do zwiększenia wydajności maszyn, a
co za tym idzie do zwiększenia
wydajności produkcji.

Arkadiusz Więdłocha
Sales Director

Queris Sp. z o.o.

Niezbędnym do tego jest posiadanie
poprawnych danych, które na chwilę
obecną deklarowane są często w formie
papierowej lub w "rozproszonym systemie plików Excel". Prowadzi to w wielu
przypadkach do zafałszowanych wyników. Spędzamy mnóstwo czasu na przygotowanie i analizę danych, co przekłada
się na podejmowane przez Nas decyzje.
Z pomocą przychodzą systemy informatyczne, które w sposób automatyczny
wyliczają wskaźnik wydajności OEE.

Przykładem dobrego wykorzystania systemu klasy MES jest firma z branży opakowań dla branży spożywczej, która m.in.
dzięki implementacji aplikacji zwiększyła
dwukrotnie swoje moce produkcyjne (z 35

zasobów do 70 zasobów) bez konieczności
wzrostu zatrudnienia. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu narzędzia obniżyła
roczne koszty ich obsługi operatorskiej
z 225 tys. zł na maszynę do 98 tys. zł na
maszynę.
Poziom zatrudnienia nie wzrósł pomimo
pojawienia się dwukrotnie większej
ilości maszyn. Znacznie obniżono
jednostkowy koszt obsługi maszyny, poprawiono wynik finansowy, wydajność
procesów i wskaźnik OEE.

Taki rezultat nie byłby możliwy, gdyby
nie uporządkowano pracy, procesów i
zarządzania wydajnością z pomocą systemu MES. Dzisiaj już nie zadajemy sobie
pytania czy wdrożyć system monitorujący naszą produkcję. Pozostaje jedynie
pytanie kiedy wybrać na to najlepszy
moment, gdyż bez takich narzędzi w
erze automatyzacji i informatyzacji nasz
zakład pozostanie po prostu w tyle.

W jaki sposób zwiększyć wydajność produkcji ?
Bardzo ciężko jest usprawniać
procesy, jeżeli nie posiadamy na ich
temat dostatecznej ilości informacji.
Brak rzetelnych danych, zgodnych
ze stanem faktycznym nie pozwoli
Ci określić rzeczywistej wydajności
produkcji, która powinna stanowić punkt odniesienia dla działań
podejmowanych w celu poprawny
procesów. Brak narzędzi do mierzenia wydajności, uniemożliwi ocenę
efektów Twoich działań. Z tego
względu niezbędne jest opracowanie
systemu, który umożliwi gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w
odpowiedni sposób.

Dostosuj działanie systemu do
specyfiki swojego zakładu, procesów wytwórczych oraz kadry.
Opracuj sposoby analizy oraz wykorzystywania otrzymywanych
informacji.

Bardzo często przyczyną niskiej wydajności produkcji są awarie maszyn lub
częste mikroprzestoje spowodowane
stanem technicznym parku maszynowego.

Gruntowna analiza stanu technicznego maszyn może być kosztowna, a jej
rzetelne wykonanie może być niemożliwe do przeprowadzenia bez posiadania
szczegółowych danych historycznych
dotyczących usterek. Ciągła informacja
o stanie maszyn jest niezwykle cenna,
umożliwia podejmowanie odpowiednich
działań w bardzo krótkim czasie.
Rozwiązaniem dla tego typu problemów
jest system ANDON, który za pomocą
środków audio-wizualnych sygnalizuje
stan pracy maszyny oraz natychmiastowo powiadamia w przypadku
wystąpienia zakłóceń procesu. Informacja ta może również trafiać do kadry
zarządzającej za pośrednictwem innych
mediów, takich jak sms, e-mail lub być
wyświetlana w sposób ciągły na ekranach. System ANDON może również gro-

Mateusz Bąk
CEO

RAION AUTOMATYKA
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madzić dane na temat rodzaju i kategorii
oraz czasu trwania przestoju danej maszyny, tworząc w ten sposób niezwykle
cenny zbiór informacji. Prawidłowa ich
analiza pozwala podjąć działania, mające
na celu wyeliminowanie występujących
najczęściej przestojów, lub takich które
powodują największe straty.

Dodatkowo, obserwacja trendów pozwala przewidzieć możliwość wystąpienia
poważnych awarii. Dysponując takimi
informacjami będziesz w stanie podjąć
trafne decyzje oraz zaplanować działania
prewencyjne dotyczące remontu lub modernizacji parku maszynowego. Umożliwi to zapobieganie poważnym sytuacjom
awaryjnym oraz długim przestojom
maszyn, które bywają kosztowne.
Rejestrowanie danych dotyczących żywotności poszczególnych podzespołów
pozwala wprowadzić okresowe plany
konserwacji maszyn i sporządzić rejestr
części zamiennych oraz określić ich niezbędne stany magazynowe. W tego typu
działaniach nieocenionym wsparciem
dla służb utrzymania ruchu są systemy
CMMS.

Jedną z trzech składowych współczynnika OEE, określającego efektywność
wykorzystania maszyn i urządzeń jest jakość. Oznacza to, że czynnik ten odgrywa
istotną rolę w procesach wytwórczych.
Wadliwe wyroby są czynnikiem generującym niepotrzebne koszty poprzez
zużycie surowców, czasu, energii oraz
zasobów ludzkich na wytworzenie
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produktu o niezadowalającej jakości.
Bagatelizowanie tego problemu jest
zwykłym marnotrawstwem, które może
być niezwykle kosztowne. Przyczyny wytwarzania wadliwych produktów bywają
bardzo różnicowane, mogą powstawać
na różnych etapach produkcji. Często,
chcąc wyeliminować problemy związane z jakością wyrobów, niezbędne jest
dokładne przeanalizowanie drogi materiałów i półproduktów aż do finalnego
etapu produkcji.

Współczesne systemy wspomagające
produkcję oferują narzędzia umożliwiające śledzenie i lokalizowanie produktów w trakcie trwania całego łańcucha
procesów produkcyjnych (Traceability).
Posiadając takie informacje, możemy w
krótkim czasie dotrzeć do „najsłabszego ogniwa” procesu, które odpowiada
ze powstawanie wadliwych wyrobów.
Umiejętne korzystanie z tego typu narzędzi pozwala na minimalizację kosztów, a
także wdrożenie działań prewencyjnych
w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych w przyszłości.

DANE KONTAKTOWE:
RAION AUTOMATYKA Sp. z o. o.
ul. Główna 10
61-005 Poznań
tel. +48 796 127 952
www.raion.net.pl

Powyższe przykłady obrazują, że sposobów na poprawę wydajności produkcji jest wiele. Od zupełnie
przyziemnych czynności,
takich jak podnoszenie
kwalifikacji i świadomości
pracowników, czy optymalizacja organizacji pracy
operatorów, przez regularne przeglądy maszyn, po
bardziej zaawansowane,
jak wdrożenie systemu do
wspomagania produkcji lub
zarządzania nią (ANDON,
MES czy CMMS).
Jeżeli nie chcesz inwestować w nowe maszyny
i linie produkcyjne lub
dodatkowy personel, a
zależny Ci na rzeczywistej i maksymalnej poprawie wyników rozważ
możliwość inwestycji w
profesjonalne systemy
wspomagające wydajność
produkcji.

PROJEKTY INWESTYCYJNE - PRZEDSIĘBIORSTWA O PROFILU PRODUKCYJNYM
L.P.

Województwo

WYKORZYSTYWANE SYSTEMY INWESTYCYJNE

Zatudnienie
ERP

MES/SCADA

CMMS

PLANOWANANE
INWESTYCJE

APS

1

małopolskie

6500

SAP ERP

Zlepek rozwiązań

Brak

Moduł ERP

DMS, WMS, MES, CMMS, APS

3

podkarpackie

1600

SAP ERP

Moduł ERP/MS Excel

Brak

Moduł ERP

CMMS, APS

2
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15
16
17

18
19

20
21

22
23
24

25
26
27

28
29
30
31

32

33

34
35

36
37

38
39

40
41

42
43

44
45

46
47

48
49
50

kujawsko-pomorskie
podkarpackie

wielkopolskie
śląskie
śląskie

podkarpackie
małopolskie
śląskie

łódzkie

mazowieckie
podlaskie
opolskie

małopolskie
małopolskie

kujawsko-pomorskie
podkarpackie
śląskie

dolnośląskie

podkarpackie

kujawsko-pomorskie
pomorskie

wielkopolskie
śląskie

podkarpackie

zachodniopomorskie
małopolskie
śląskie

lubuskie

podkarpackie
śląskie

wielkopolskie
łódzkie

podkarpackie
łódzkie

małopolskie

podkarpackie
śląskie

zachodniopomorskie
podkarpackie

wielkopolskie
podkarpackie

wielkopolskie
śląskie

dolnośląskie
śląskie

podkarpackie
pomorskie

zachodniopomorskie

2000
1500
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
720

600
600
600
600
500
500
500
500
500
500

400
400
400
400
400
400
400
400
370

350
350
350
350
320

300
300
300
300

280
260
250
250
250
250
250
250
250

Infor10 ERP Enterprise
Simple.ERP
SAP ERP
SAP ERP

Infor BAAN
Infor ERP
SAP ERP

Infor10 ERP Enterprise

Microsoft Dynamics AX
Impuls EVO

Comarch ERP XL

XYZ/ Macrologic.ERP
SAP ERP

Infor10 ERP

Microsoft Dynamics AX
Infor SyteLine
SAP ERP

SAP ERP/ Kopix
J.D. Edwards
SAP

Comarch ERP XL
SAP ERP

Rekord.ERP

Infor SyteLine

Rozwiązanie autorskie
MS Dynamics AX
Impuls EVO
SAP ERP

IFS Applications
SIMPLE.ERP

Comarch ERP XL
Vendo.ERP
Xpertis

Rozwiązanie autorskie
SAP R/3

Asseco Softlab ERP
SAP ERP

Graffiti.ERP

Asseco Softlab ERP
Infor LN

Symfonia

Comarch ERP Optima

Rozwiązanie autorskie

Microsoft Dynamics AX
Comarch ERP XL
SAP ERP

Graffiti.ERP S.A.
Rekord.ERP

Brak/ MS Excel
Brak/MS Excel
Brak/MS Excel

Zlepek rozwiązań

Moduł ERP/MS Excel
Brak

Brak/ MS Excel
Moduł ERP
Moduł ERP
Brak
Brak

Rozwiązanie autorskie
Rozwiązanie autorskie
Brak/MS Excel
Brak/MS Excel
Brak
Brak

Brak/ MS Excel

Moduł ERP/MS Excel

Rozwiązanie autorskie
zlepek rozwiązań

Golem OEE SuperVisor Next
Brak/ MS Excel
Brak

Brak/ MS Excel
Brak/ MS Excel
Brak/ MS Excel
Moduł ERP

Brak/MS Excel
Vendo.ERP

Brak/MS Excel
Moduł ERP
Mapex

Brak/MS Excel
Moduł ERP

Brak/ MS Excel

W trakcie wdrożenia
Moduł ERP
Brak

Brak/MS Excel
Brak/MS Excel

Rozwiązanie autorskie
Brak/MS Excel
Moduł ERP

Brak/MS Excel
Moduł ERP

Moduł ERP/MS Excel
Moduł ERP

SUR FBD
Rozwiązanie autorskie
Brak/MS Excel
Brak/MS Excel
Brak
Brak
Brak

Brak/ MS Excel

CMMS Maszyna
Brak/ MS Excel
Brak
Brak

Rozwiązanie autorskie
Brak/MS Excel

Autorskie rozwiązanie
Queris CMMS

Autorskie rozwiązanie
Brak/ MS Excel

Rozwiązanie autorskie
Brak

Rozwiązanie autorskie
Brak/ MS Excel
Moduł ERP
Brak

Brak/ MS Excel

Moduł ERP/ MS Exel
Moduł ERP

CMMS Maszyna
Vendo.ERP
Brak

Brak/ MS Excel
Brak
Brak

Moduł ERP
Brak
Brak

Brak/ MS Excel
Brak

Brak/ MS Excel
Brak
Brak

Comarch ERP Optima
Brak
Brak

Rozwiązanie autorskie
Brak/ MS Excel
Brak/ MS Excel
Moduł ERP

Moduł ERP
Asprova

Moduł ERP
Moduł ERP
Asprova

Moduł ERP
Moduł ERP
Moduł ERP
Moduł ERP

Brak/ MS Excel
Monaco

Rozwiązanie autorskie
Moduł ERP

Brak/MS Excel

Asprova od EQ System

Rozwiązanie autorskie
Brak/MS Excel

Autorskie rozwiązanie
Brak/ MS Excel
Moduł ERP
Moduł ERP

Rozwiązanie autorskie
Moduł ERP
Moduł ERP

Brak/ MS Excel
Moduł ERP
Moduł ERP

Brak/ MS Excel
Moduł ERP
Moduł ERP

ProCon MES

Brak/MS Excel
Moduł ERP
Brak

Moduł ERP

Brak/MS Excel
Moduł ERP

Moduł ERP/ MS Excel
Brak

Moduł ERP
Moduł ERP

Brak/MS Excel

Rozwiązanie autorskie
Moduł ERP
Sysklass

Moduł ERP

Brak/ MS Excel
Moduł ERP

MES, CMMS

WMS, MES, CMMS
MES, CMMS

OEE/KPI, CMMS
MES, CMMS

OEE, MES, CMMS
APS

SCADA, DMS, MES, APS

SCADA, DMS, WMS, CMMS
SCADA, MES, CMMS

SCADA, DMS, MES, ERP, CMMS
DMS, MES, APS

MES, RFID, CMMS, APS, ERP
MES, APS, CMS

SCADA, OEE/KPI, MES, APS
SCADA, MES, CMMS

SCADA, MES, CMMS, APS
WMS, RFID, CMMS
SCADA, MES, APS

DMS, MES, CMMS, SCM
SCADA, MES, ERP
CMMS, APS

DMS, MES, CMMS, APS
MES, RFID

SCADA, DMS, MES, APS, ERP
OEE/KPI, MES, APS

SCADA, MES, CMMS, APS
OEE/KPI, MES, RFID
OEE/KPI, MES
MES, ERP
MES, APS

WMS, MES, CMMS
MES, APS
ERP

MES, CMMS, APS
MES, APS

CMMS, ERP

SCADA, ERP

OEE/KPI, MES, CMMS, APS
SCADA

CMMS, APS, ERP
MES, CMMS
MES, APS

DMS, MES, RFID, ERP

MES, CMMS, APS, ERP

SCADA, MES, CMMS, APS
DMS, APS

DMS, CMMS, APS, ERP

ENHANCE IT
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PROJEKTY DORADCZE
Przedsiębiorstwa

Wsparcie przy wyborze
zaawansowanych rozwiązań
informatycznych.

Dostawcy IT

Pozycjonowanie systemów
IT i wzmacnianie procesów
sprzedażowych.

Inwestorzy IT
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Wprowadzanie rozwiązań
informatycznych na rynek
Polski.

PROJEKTY EDUKACYJNE
Szkolenia

Podnoszenie kompetencji
biznesowych kadry
menadżerskiej.

Wydawnictwo

Edukacja w obszarze wyboru
systemów wspierających
zarządzanie i aktualności
z rynku.

