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LIDERZY PRODUKCJI MADE IN POLAND

IMPULS EVO ROZGRZEWA
Bardzo dynamiczny rozwój firmy DEFRO w ostatnich latach
sprawił, że uwidocznił się brak narzędzia, które mogłoby
ogarnąć całokształt funkcjonowania firmy. Wtedy narodziła
się idea pozyskania zintegrowanego systemu, który wesprze
procesy zarządzania

Szybki rozwój, nowe potrzeby
Oczekiwania te obejmowały głównie obszar produkcji połączonej z funkcjonalnościami finansowo-księgową oraz magazynową.
W tym czasie wykorzystywane były pojedyncze, działające oddzielnie rozwiązania informatyczne dedykowane kadrom, magazynowi
czy finansom i księgowości. Produkcję rozliczano w arkuszach Excel,
uzupełnianych przez osoby bezpośrednio tam pracujące, a dostęp
do uzupełnionych danych odbywał się poprzez zdalny wgląd do
plików xlc. Rozliczanie produkcji pochłaniało wówczas sporo czasu
i było dość skomplikowane.
Plany pozyskania systemu klasy ERP połączone zostały z uruchamianiem nowych linii technologicznych przy wsparciu ze środków w ramach dofinansowania unijnego Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka”.
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Wdrożenie na kilku frontach
Pierwszym sporym wyzwaniem przygotowującym firmę do wdrożenia było pełne rozpisanie technologii na potrzeby opracowania funkcjonalności produkcyjnej. Prace nad tym pokazały liczne

Nie tylko produkcja
Rozwiązania finansowo-księgowe wykorzystywane są obecnie
w podstawowym zakresie i rozbudowywane o kolejne elementy.
Kontroli podlegają również koszty transportu obejmujące całość
wykorzystania własnej floty – transport z jej udziałem stanowi zdecydowaną większość. Rozwiązania kadrowo-płacowe współpracują
z zewnętrzną aplikacją obsługującą kontrolę dostępu. W przypadku
dystrybucji – realizacja zamówień i co za tym idzie planowanie
produkcji, odbywa się w oparciu o całe serie poszczególnych modeli.
Dlatego partie produkcyjne tworzone są w wyniku komplementowania większej ilości zamówień. Aplikacja CRM dedykowana jest
obecnie jedynie pionowi serwisowemu – pod kontrolą znalazły się
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Trudne wybory
Rozmowy prowadzono z kilkoma dostawcami, zarówno krajowymi
jak i globalnymi. Kolejne etapy eliminacji wyłoniły dwa podmioty,
które najbardziej rzeczowo podchodziły do oczekiwań firmy. Na
ostateczną decyzję najistotniejszy wpływ miały dwa elementy: autorskie rozwiązanie obejmujące produkcję oraz realizacja wdrożenia
poprzez własnych konsultantów, a nie firmy partnerskie. W wyniku
negocjacji zapadła decyzja o wdrożeniu szerokiego pakietu funkcjonalności w ramach systemu Impuls.
– W trakcie przygotowań do wdrożenia rozważaliśmy różne
opcje. Pojawiały się w firmie opinie, sugerujące odsunięcie wdrożenia
systemu ERP na później. Z perspektywy czasu wyraźnie widać, że
wszelkie przesunięcia wręcz uniemożliwiłyby przeprowadzenie
z sukcesem całego przedsięwzięcia. Wynikało to z gwałtownego
wzrostu produkcji, a przed wszystkim poszerzenia asortymentu.
Sytuacja skomplikowałaby się szczególne w przypadku rozwiązań
obejmujących produkcję – zauważ Wojciech Różalski, Dyrektor
Zarządzający, koordynujący wdrożenie w firmie DEFRO.

ułomności wynikające z wcześniejszego oparcia zarządzania produkcją o rozwiązania „excel’owskie”. Na obecnym etapie moduł
produkcyjny systemu Impuls EVO wykorzystywany jest jedynie
do rozliczania materiałów produkcyjnych. Dopiero po całkowitym
opanowaniu tego obszaru uruchomione zostaną takie funkcjonalności jak rozliczanie całej produkcji, efektywności gniazd, a także
harmonogramowanie, raport PZM czy przepływy detali/elementów.
Równocześnie realizowane było rozwiązanie obejmujące gospodarkę materiałową wraz z kolektorami danych. Miało to zminimalizować liczbę pomyłek przy realizacji dostaw – niektóre pozycje
w ofercie wizualnie różnią się bardzo nieznacznie. W przypadku
wszelkich niejasności każda z takich dostaw może być dzięki temu
łatwa do odtworzenia. Wdrożenie tego rozwiązania sprawiło pewne trudności głównie w obszarze ustawienia sieci Wi-Fi, tak, aby
wykorzystanie kolektorów na stosunkowo dużym obszarze oraz
przy zmiennych warunkach atmosferycznych mogło się odbywać
możliwie jak najpłynniej. Rozwiązanie obsługujące funkcjonowanie
magazynu obejmuje zarówno materiały jak i gotowe produkty.
W systemie funkcjonuje tzw. paszport wyrobu, jest to dokument
z wszystkimi istotnymi informacjami oraz danymi osób odpowiedzialnych, który w procesie produkcji przemieszcza się wraz
z produktem. Na końcu wpisywany jest do niego numer fabryczny
Dzięki temu zawsze możliwe jest sprawdzenie historii danego
wyrobu – np. w przypadku zgłoszenia reklamacji. Plany obejmują
również wdrożenie Magazynu Wysokiego Składowania.
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DEFRO jest obecnie największym producentem
kotłów c.o. na paliwa stałe w Polsce i jednym z największych w Europie. Nowoczesny zakład produkcyjny posiada powierzchnię ponad 30 000 m2. Firma
zatrudnia ok. 630 osób, bezpośrednio współpracuje
z ponad tysiącem dystrybutorów oraz dwoma tysiącami instalatorów.

DEFRO

Małe i duże udogodnienia
Niektóre ze specyficznych możliwości systemu Impuls EVO okazują
się być wyjątkowo przydatne dla różnych klientów. W przypadku
firmy Defro, ciekawym udogodnieniem okazała się funkcja „rozwijaj”
umiejscowiona w formatkach, będąca częścią modułu zarządzania
produkcją. Ułatwia pełne rozliczenie kosztów materiałowych – redukuje czynności związane z nadzorem nad ilościami detali mało
istotnych dla ogólnego kosztu. Dzięki temu nie ma konieczności
ewidencjonowania przepływów materiałowych dla tak drobnych
elementów, jednak możliwe jest ich ostateczne rozliczenie kosztowe
i materiałowe.



informacje o przyjętych reklamacjach. Trwa rozszerzenie wykorzystania tej funkcjonalności na dział handlowy, który tworzą regionalni
przedstawiciele współpracujący z dystrybutorami, a także autoryzowanymi instalatorami takich urządzeń.
– Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania zniknął
problem z dokładnym wycenianiem wartości poszczególnych produktów. Dane dotyczące materiałów ściągane są przez TKW, czyli
moduł obliczający koszt rzeczywisty, tworząc nasz koszt netto. To
znaczące udogodnienie w porównaniu z sytuacją, gdy musieliśmy
analizować ceny zakupów materiałów, przenosić do Excela i przeliczać wykorzystane ilości. Na tej podstawie mogliśmy aktualizować
ceny umieszczone w module gospodarki materiałowej (gdy TKW
przechowywane było w pliku Excela). Dziś ten proces jest zautomatyzowany i bardziej przejrzysty – podkreśla Wojciech Różalski.
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WSPÓLNA HISTORIA SUKCESU
Decyzja o pozyskaniu podstawowego pakietu oprogramowania
ERP przez Deftrans zapadła w 2009 roku. W trakcie użytkowania
wybranego wówczas systemu Impuls przychody firmy wzrosły
z 20 do ponad 100 mln zł, a platforma ERP jest systematycznie
rozbudowywana m.in. o moduł WMS działający w dwóch
magazynach Deftransu, EDI czy rozwiązania wspierające
wielofirmowość. Niedawno firma zdecydowała o wdrożeniu
na hali produkcyjnej ekranów dotykowych działających pod
kontrolą systemu Impuls EVO.
Wdrożenie systemu etykietowania na podstawie dokumentów WZ,
pozwoli to na identyfikację wyrobów z dokładnością do konkretnej
osoby.
Również dział księgowy odczuwa efekty funkcjonowania systemu – znacznemu przyspieszeniu uległ proces zamykania miesiąca
dzięki funkcji potwierdzania faktur. Dokument potwierdzony nie
może zostać już zmodyfikowany, dzięki czemu nie ma możliwości
by pojawiły się 2 wersje faktury, na których dokonano jakiejś zmiany.
Nie istnieje również możliwość wydrukowania niezatwierdzonego
dokumentu.
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Zekranizowana wydajność produkcji
Nawet 30 procentowy wzrost wydajności pracowników produkcyjnych odnotowano dzięki wdrożeniu ekranów dotykowych zintegrowanych z systemem ERP. Poprawiła się także efektywność pracy
parku maszynowego – o około 15%.
– Zależało nam na tym, by uzyskać informacje na jakim etapie
znajduje się dane zlecenie produkcyjne, kto je wykonał, w jakim czasie i na ile efektywnie. Dzięki ekranom dotykowym zintegrowanym

\

Zadowolony magazyn
Pierwsze efekty prac szybko pojawiły się w obszarze magazynowym.
Skróceniu uległ czas przygotowania dokumentów załadunkowych
oraz specyfikacji towarów, które przygotowywane są automatycznie
na podstawie dokumentów. To również szansa na zminimalizowanie
ilości pomyłek. Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania tego
rozwiązania możliwa stała się rejestracja zdarzeń na bieżąco, coraz
bardziej realne jest śledzenie w ten sposób stanów magazynowych.

LIDERZY PRODUKCJI MADE IN POLAND

Kadry i finanse na „ASAP”
Doświadczenie w branży meblarskiej było również kluczowe
w przypadku funkcjonalności dedykowanych produkcji oraz zarządzaniu magazynem. Te dwa niezwykle istotne w kontekście dynamicznego rozwoju firmy obszary nie były do tej pory zarządzane
w oparciu o zaawansowane rozwiązania informatyczne. Przed
wdrożeniem systemu Impuls w firmie wykorzystywano zintegrowane oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw odpowiedzialne za wsparcie obszarów sprzedaży, księgowości i kadr.

Automatycznie łatwiej
Uruchamianie kolejnych funkcjonalności skutkuje również pierwszymi zmianami organizacyjnymi. Oszczędności w dziale dystrybucyjnym pozwoliły przesunąć jeden etat – dzięki temu powstało
stanowisko odpowiedzialne za reklamacje. Nowe podejście pojawia
się również w obszarze organizacji sprzedaży – system generuje
informacje o rentowności poszczególnych stanowisk handlowych,
a także pokazuje poziom reklamacji, z uwzględnieniem np. ich
rodzaju oraz poziomu uznawalności.
– Już po kilku miesiącach w łatwy sposób możemy odróżnić
próby wymuszenia reklamacji od tych, które mają realne podstawy.
Dzięki oficjalnemu działowi reklamacji jesteśmy w stanie kontrolować czy reklamowany przez klienta towar wraca do nas czy też
nie – zauważa Sławomir Zieleziński, Szef Działu IT w firmie Deftrans.
Wymiana danych z homebankingiem, która zapewnia automatyczną wysyłkę przelewów do banku oraz, docelowo, automatyczną
aktualizację płatności przychodzących z banku znacznie przyspieszyła pracę osobie realizującej płatności.



Konieczność zamknięcia pierwszego etapu wdrożenia systemu
przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego wymusiło
na obu stronach bardzo sprawne rozpoczęcie prac. Funkcjonalność
kadrowo-płacową uruchomiono z początkiem stycznia 2009 – po
miesiącu od rozpoczęcia współpracy. Po kilku tygodniach również dział finansowo-księgowy Deftrans mógł rozpocząć pracę
na nowym oprogramowaniu. Natychmiastowe efekty pojawiły się
w wyniku wdrożenia oprogramowania magazynowego – wprowadzony został podział na magazyny surowców oraz półproduktów.
Ostatni element pierwszego etapu wdrożenia – informatyzacja
obszaru dystrybucji – poskutkował szybko odczuwalnym ułatwieniem w prowadzeniu cenników indywidualnych dla firm, kontroli
limitów finansowych oraz analizach asortymentu wg kontrahenta.
– Oczekiwaliśmy możliwie najszybszego rozpoczęcia prac wdrożeniowych, dlatego głównym kryterium przy wyborze dostawcy
było jego doświadczenie w branży. Nie mogliśmy sobie pozwolić na
stratę czasu pożytkowanego na wyjaśnianie podstawowych kwestii
związanych ze specyfiką funkcjonowania naszej firmy – mówi
Sławomir Zieleziński, Szef Działu IT w firmie Deftrans.

z systemem ERP wiemy kto wykonuje zlecenie, wiemy też kiedy
maszyna nie pracuje i z jakich powodów – awarii, przezbrojenia czy
np. przerwy pracownika. Co ważne, wszystkie informacje dostarczane są na bieżąco. Szef produkcji ma podgląd online na wydział
maszynowy zza swojego biurka – tłumaczy Sławomir Zieleziński.

Maszyna pod rentgenem
Dzięki informacjom z ekranów dotykowych pracownicy produkcji
wiedzą też która maszyna jest wydajniejsza, jaki miała czas przestoju i z jakich powodów. Wiemy jaką maszynę kupić w przyszłości,
jesteśmy też w stanie określić co można poprawić na produkcji,
by zwiększyć jej efektywność – tłumaczy Sławomir Zieleziński
Ekrany dotykowe wymusiły również uporządkowanie procesu
produkcyjnego, bo wymuszają 100% zachowanie kolejność działań.
Jeśli pracownik będzie chciał zrealizować działania w innej kolejności,
otrzyma informację o konieczności modyfikacji procesu.
Deftrans planuje kolejne działania optymalizujące realizację
procesów produkcyjnych. Do najważniejszych należą: wdrożenie
harmonogramowania produkcji oraz wprowadzenie rolotoków,
które umożliwią przekazywanie elementów między działami.


Hala produkcyjna jak na dłoni.
Spółka uruchomiła 25 ekranów na 4 wydziałach produkcyjnych.
Zostały one zainstalowane przy każdej z maszyn. Efekty ich wdrożenia są na tyle obiecujące, że jeszcze w tym roku liczba ekranów
wzrośnie do 35. Zostaną one wprowadzone także na wydziale
lakierniczym Deftransu.
– Ekrany dotykowe działają mobilizująco. Operator wie, że
wprowadzając informacje i wykonując dobrze pracę – przekraczając
określone poziomy wydajnościowe – może liczyć na dodatkową
gratyfikację. Zanotowaliśmy przyśpieszenie wykonywanych działań na wszystkich 4 etapach produkcji. Oceniamy, że efektywność
pracowników zwiększyła się średnio o 15-20% w przypadku niektórych stanowisk pracy wzrost osiągnął nawet 30% – zauważa
Sławomir Zieleziński.
Rejestrując informacje na ekranie dotykowym, operator dostarcza także wielu istotnych informacji o pracy maszyn. Dzięki
nim Deftrans przeanalizował ile czasu traci się na przezbrajanie
maszyn na jednym z wydziałów – rozkroju. Wyniki były zaskakujące.
– Okazało się, że przestoje 4 maszyn działających w systemie
dwuzmianowych były tak duże, że bez większego problemu możemy zwiększyć ich wykorzystanie o 155. Oznacza to, że na 8 zmian
niejako „w gratisie” otrzymujemy jedną zmianę do dyspozycji.
Wystarczy, że operator będzie pobierał rozkroje bez konieczności
ich wprowadzania. W przypadku maszyny o wartości sięgającej
nawet miliona złotych oznacza to naprawdę duże oszczędności –
przekonuje Sławomir Zieleziński.

DEFTRANS jest producentem efektownych i oryginalnych mebli łazienkowych, które pod markę Defra
sprzedawane są nie tylko w polskich sieciach wyposażenia mieszkań, ale trafiają również do ponad 30
krajów na całym świecie, m.in. do Francji, Niemiec,
Czech czy RPA
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FEERUM WYPŁYWA
NA ZAGRANICZNE WODY
O szansach, jakie informatyzacja przyniosła spółce Feerum,
producentowi elewatorów zbożowych, rozmawiamy z DANIELEM
JANUSZEM, PREZESEM oraz PIOTREM WIELESIKIEM, CZŁONKIEM
ZARZĄDU firmy.
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Jakie są najważniejsze korzyści dla firmy, czy da się je
skwantyfikować?
Piotr Wielesik: Zależało nam na tym, żeby szanować pracę konstruktorów, bo do tej pory 40-50 proc. czasu tracili oni na wprowadzanie
projektów do systemu ERP. Innymi słowy uwolniliśmy nawet połowę
czasu pracy naszych konstruktorów.
Diametralnie skróciliśmy również czas, jaki upływa od zaprojektowania urządzenia do wdrożenia go do produkcji. Najczęściej tworzymy
rozwiązania szyte na miarę, przy wykorzystaniu powtarzalnych
elementów. Wcześniej od stworzenia projektu do przekazania go do
produkcji mijał około miesiąc, a dzisiaj to kwestia zaledwie jednego-dwóch dni. Wdrożenie do produkcji zupełnie nowej konstrukcji silosu
kiedyś zajmowało nawet dziewięć miesięcy, obecnie od pomysłu
do pojawienia się gotowego produktu na rynku mija około trzech
tygodni. Dodatkowo dokumentacja, która była rozproszona po całej
firmie, teraz znajduje się w jednym miejscu, w jednej bazie danych,
połączona ze sobą. Wdrożenie to miało także olbrzymi wpływ na
logistykę. W momencie wysyłki nasze produkty są standardowo
rozłożone, więc potencjalne błędy logistyczne sporo nas kosztowały, zarówno jeśli chodzi o koszty transportu czy materiałowe, jak
i trudniej mierzalne koszty wizerunkowe, w postaci utraty zaufania
w oczach klientów. Wreszcie, dzięki wdrożeniu mogliśmy również
zwiększyć skalę produkcji bez konieczności zwiększania zatrudnienia.
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FEERUM jest jednym z największych w Polsce
producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania
produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża,
rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne.
Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy
wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do
transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie
oraz mieszalnie pasz). Spółka posiada zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów. Od maja 2013 roku Feerum jest
notowana na rynku głównym GPW.

Czy od razu udało wam się znaleźć firmę wdrożeniową, która
była w stanie spełnić wasze wymagania?
Piotr Wielesik: Najpierw otrzymaliśmy oferty od 6-7 firm, ale żadna
z nich nie potrafiła sprostać naszym oczekiwaniom. Dopiero we
współpracy z firmami BPSC (dostawca systemu ERP) oraz DPS
Software (dostawca platformy Solid Works) udało się osiągnąć
to, na czym nam najbardziej zależało. Te systemy komunikują
się ze sobą na poziomie baz danych. Efekty przekroczyły nasze
najśmielsze oczekiwania. Właśnie na tym polega unikalność tego
projektu. Nigdy nie jest tak, że zatwierdzony wyrób jest wytwarzany
od początku do końca w takiej wersji, jaką przewidywał projekt.
Tymczasem ten system pozwala nam bezzwłocznie korygować
ewentualne błędy czy wprowadzać dodatkowe życzenia klienta
także na etapie produkcji.



Dlaczego zrealizowane w Feerum połączenie systemu ERP
z systemem CAD/PDM było unikalne w skali kraju?
Piotr Wielesik: Powiedziałbym, że nie tylko w Polsce, ale na pewno
co najmniej w skali europejskiej. Było to dla nas rozwiązanie konieczne, abyśmy mogli się dalej dynamicznie rozwijać.
Daniel Janusz: Wcześniej w naszej firmie konstrukcje powstawały
w jednym programie, projekty były akceptowane przez klientów
w innym (a klienci kupują przede wszystkim oczami), i po zatwierdzeniu projektu, mogącego liczyć nawet kilkanaście tysięcy
elementów, wszystko było ręcznie rozbierane i przekazywane do
produkcji. Przy mniejszej skali działalności możliwe było kontrolowanie tego, chociaż sporadycznie zdarzały się sytuacje, że jednego
elementu nie dosłano, a inny wysłano dwa razy. Przy większej
skali kontrola tak złożonych projektów byłaby już niemożliwa.
Teraz konstrukcje i projekty powstają w jednym programie, przy
wykorzystaniu możliwości zmniejszenia ciężaru rysunków jednym kliknięciem. Po ich zatwierdzeniu przez klienta, również na
pomocą jednego kliknięcia, projekty przesyłane są na produkcję
i magazyn, bez konieczności kosztownego i długotrwałego procesu rozbierania technologicznego. Od razu mamy też dostępny
harmonogram i wiemy, w jakim terminie dana konstrukcja może
zostać wyprodukowana.

bo takie systemy, jakie produkuje Feerum tam praktycznie nie
istnieją, a potrzeby są olbrzymie. Największym problemem w krajach afrykańskich jest przechowywanie żywności, bo dziś nawet
30-40 proc. zbiorów marnuje się ze względu na brak możliwości
ich bezpiecznego składowania.

\
FEERUM
\
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W jaki sposób zastosowane rozwiązania wpłynęły na kontrolę
kosztów produkcji w spółce?
Piotr Wielesik: System nadzoruje zakupy, uniemożliwiając np. podwójne zamówienia, które się zdarzały, kiedy projekty tworzone
były na indywidualnych komputerach. Ofertowanie ma również
charakter automatyczny, podobnie jak wyceny. Wyobraźmy sobie,
że w projekcie suszarni, która składa się z 1300 elementów, nagle
trzeba wymienić trzy. Teraz nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Teraz przeprojektowanie rodziny silosów kosztuje 10 proc.
wartości produkcji silosu i trwa zaledwie dwa tygodnie. To wszystko
są dla firmy wymierne oszczędności.
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Czy można również mówić o wykorzystywaniu przez firmę
elementów Przemysłu 4.0?
Piotr Wielesik: Jak najbardziej, wdrożony w spółce system daje
olbrzymie możliwości dalszego rozwoju. Już w chwili obecnej proces
tworzenia konstrukcji jest od początku do końca skomputeryzowany,
a wykonaniem elementów zajmują się zrobotyzowane gniazda
produkcyjne. Już dzisiaj przez Internet nadzorujemy, sterujemy
czy diagnozujemy wybudowane przez nas obiekty do suszenia
i przechowywania zbóż, a docelowo także klient będzie mógł na
każdym etapie mieć wgląd do projektu. Dokumentacja serwisowa
może być dla niego dostępna z naszego serwera. To jedynie kwestia
wdrożenia funkcjonalności, która już istnieje w systemie.
Z naszego doświadczenia wynika, że firmy wdrożeniowe rzadko są w stanie odpowiadać na tak zindywidualizowane potrzeby
klientów.


\
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W jakim stopniu informatyzacja wspiera ekspansję zagraniczną
firmy, na ile była ona istotna w rozwoju działalności poza
Polską?
Piotr Wielesik: W grudniu 2016 roku podpisaliśmy duży kontrakt
w Afryce, którego realizacja nie byłaby możliwa bez wprowadzenia
systemu.
Daniel Janusz: To kwestia odległości. W Polsce w razie potrzeby
można zawsze coś awaryjnie dostarczyć , a w przypadku większych
odległości, nie mówiąc już o innych kontynentach, jest to absolutnie
niewykonalne. Czujemy się silniejsi dzięki możliwościom, jakie daje
nam nowy system. Kiedyś byliśmy słabsi od firm zachodnich, bo
dysponowały one lepszymi systemami zarządzania, dzięki którym
były bardziej wydajne. Teraz nasze rozwiązania niejednokrotnie
są lepsze od tych, którymi dysponuje zagraniczna konkurencja.
System pomaga nam już drugi rok, szczególnie w ostatnich kilku
miesiącach bardzo mocno czujemy jego wsparcie w zakresie precyzji wykonywania produktów, jakości procesów logistycznych itp.
Piotr Wielesik: Kontrakt afrykański to duży projekt o wartości 33
mln dolarów, który obejmuje duże obiekty w pięciu lokalizacjach.
Bez centralnego zarządzania nie byłoby możliwe odpowiednio
szybkie wdrożenie zamawianych urządzeń do produkcji. Połączenie
systemu ERP z systemem CAD/PDM pozwala nam uniknąć błędów
na każdym etapie, od projektowania, poprzez produkcję, po wysyłkę
gotowych wyrobów.
Daniel Janusz: Ta umowa wymaga również zastosowania zmian
technologicznych przystosowujących nasze konstrukcje do klimatu
panującego w Afryce. Teraz jest to możliwe w kilka tygodni. A mówimy o kontrakcie, w ramach którego do Tanzanii wysłane zostanie
w sumie około 1000 kontenerów, zawierających kilka milionów
elementów. Po zakończeniu etapu projektowania, w terminie do
trzech miesięcy, na miejsce popłyną już pierwsze konstrukcje. Całkowity czas realizacji projektu to 18 miesięcy. Dzięki temu systemowi
jesteśmy w stanie realizować indywidualne projekty na dużą skalę,
w różnych częściach świata. Planujemy jeszcze bardziej otworzyć
się na świat. Jesteśmy dopiero na początku drogi w zakresie ekspansji zagranicznej. Szczególnie atrakcyjna jest dla nas Afryka,

NAD SZCZECINEM SŁOŃCE
ŚWIECI MOCNIEJ
38,7% – o tyle wzrosły na przestrzeni roku przychody netto Selfy
GE, szczecińskiej spółki zajmującej się produkcją elementów
grzejnych i modułów fotowoltaicznych. To przykład polskiej
firmy, która dzięki pomysłom, gruntownej modernizacji parku
maszynowego oraz informatyzacji, skutecznie broni się przed
zachodnią konkurencją.

\
SELFA
\
CASE STUDY
\
9

Sztuka planowania i logistyki
Od lat rdzeniem działalności Selfa GE jest produkcja elementów
grzejnych. W odróżnieniu od zakładu fotowoltaiki, w którym realizuje się niemal wyłącznie zamówienia długoseryjne, w zakładzie
produkcji elementów grzejnych realizuje się także zamówienia
krótkoseryjne. Tutaj także nad całością procesu – od momentu
wpłynięcia zamówienia aż po ostateczne wystawienie faktury i wydanie towaru – czuwa system informatyczny.
– Jedną z ważniejszych zalet systemu Impuls jest techniczne
przygotowanie produkcji. W systemie mamy wpisane technologie
każdego elementu grzejnego, dzięki temu w każdej chwili dysponujemy informacjami na temat zapotrzebowania materiałowego, technicznego czy organizacyjnego. Gdy zamówienie trafia na produkcję,
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Informatyczny Sherlock Holmes
Historia największego polskiego producenta elementów grzejnych
sięga czasów przedwojennych – a dokładnie 1932 roku. Firma od
początku kładła duży nacisk na rozwój nowych technologii i zaznaczyła się w historii kilkoma pionierskimi produktami wprowadzonymi na rynek. Przykładem mogą być np. ogrzewacze olejowe czy
promienniki podczerwieni.
„Słońce nie po to przebywa 150 mln kilometrów, by marnować
swoją energię” – czytamy w broszurze wydanej kilka lat temu
przez szczecińską spółkę. Dobrze tłumaczy to czym Selfa się
zajmuje. Elektryczne elementy grzejne dla firm spożywczych,
farmaceutycznych i chemicznych, wykorzystywane w bojlerach,
podgrzewaczach wody, kuchenkach elektrycznych, to jedna strona
działalności. Druga to fotowoltaika. W 2004 r. w odpowiedzi na
zbliżającą się rewolucję technologiczną i zwiększone zainteresowanie
wykorzystywaniem energii odnawialnej i ekologią, zdecydowano
o uruchomieniu produkcji modułów fotowoltaicznych. W 2012. r.
wystartował Zakład Produkcji Modułów Fotowoltaicznych, a wyniki
firmy poszybowały w górę.
Menedżerowie firmy nie ukrywają, że sukces to nie tylko efekt
wieloletnich doświadczeń, innowacji, ale także informatyzacji.

Najlepszym przykładem może być właśnie fotowoltaika. Materiały
do produkcji modułów fotowoltaicznych, muszą być dostarczane
Just in Time.
– Część materiałów posiada także krótki termin przydatności
do użycia, magazynowanie mija się więc z celem. Dzięki systemowi IT, mamy stałą kontrolę nad kosztami. Nie monitorujemy ich
ręcznie, nie wprowadzany cen materiałów. Wszystko wyliczane
jest automatycznie – opowiada Michał Redliński, Dyrektor Techniczno-Produkcyjny Zakładu Fotowoltaiki, Selfa GE SA.
Wdrożony w 2008 r. system Impuls wspiera zarządzanie
produkcją od strony zleceń produkcyjnych, technologii, rozliczania
kosztów, planowania zakupów materiałów. Dba też o przejrzystość
procesu produkcji. To bardzo ważne, bo moduł fotowoltaiczny
z uwagi na swoje zastosowanie jest objęty długoterminową, 25-letnią
gwarancją. W razie awarii, firma musi wiedzieć kiedy, przez kogo
i z jakich materiałów został on wyprodukowany. System ERP to
ułatwia. Dzięki niemu pracownicy mają pełną informację na temat
wyrobów, które zostały wysłane do klienta.
– Już na etapie wysyłki numer seryjny produktu powiązany
jest z zamówieniem. W przypadku reklamacji możemy więc nie
tylko prześledzić całą ścieżkę produkcji. Wiemy też co należy
zmienić, by uniknąć danej reklamacji w przyszłości. Pomaga w tym
moduł systemu Impuls, który wykorzystujemy do analizy miejsc
zagrożonych powstawaniem braków –– wyjaśnia Michał Redliński.



Szwecja, Dania, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Litwa. Kraje, do
których sprzedaje swoje rozwiązania Selfa GE można by wymieniać
długo. Gdy inne firmy wstrzymywały inwestycje ze względu na
niepewną sytuację gospodarczą, szczecińska spółka poszła inną
drogą. W latach 2005–2010 zmodernizowała park maszynowy,
halę produkcyjną, zakupiła nowe maszyny i urządzenia. Wdrożyła
także oprogramowanie. Najpierw wspierające projektowanie, które
pozwoliło na skrócenie czasu opracowywania produktu i obniżenie
kosztów, a następnie wspierające zarządzanie firmą. Wdrożony
w 2008 r. system Impuls pomógł w zarządzaniu finansami, środkami
trwałymi, produkcją, gospodarką materiałową, relacjami z klientami
oraz kadrami i płacami. Podjęte działania były na tyle skuteczne,
że trzy lata temu, zatrudniającej ponad 150 osób Selfie udało się
zwiększyć przychody aż o 131%. Jurorzy Gazel Biznesu, rankingu
organizowanego przez Pulsu Biznesu, nie mieli więc wątpliwości, by
zaliczyć spółkę do grona najszybciej rozwijających się firm w Polsce.

SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE SA to największy polski producent elementów grzejnych.
Ustabilizowana pozycja, wieloletnie doświadczenie oraz sukcesywnie rosnąca sprzedaż pozwoliły
firmie na miano lidera dostawcy najwyższej jakości elementów grzejnych w Polsce.
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Sztuka przewidywania
Pracownicy Selfy zwracają uwagę, że wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie produkcją w ogromnym stopniu ułatwiło określanie jej kosztów. Impuls na bieżąco zbiera informacje o kosztach
produkcji konkretnych elementów grzejnych. Dzięki modułowi Analiz i Raportowania można uzyskać bezpośredni dostęp do informacji
na temat rentowności produkcji poszczególnych elementów. Osoby
nadzorujące mogą więc reagować, gdy z różnych powodów któryś
z kosztów okaże się za duży i spróbować dokonać jego korekty.
– Informacja z Impulsa pozwala szybko reagować na potencjalne

Słońce na dobrym kursie
Od 2008 r. system jest stale rozszerzany o kolejne funkcjonalności.
Oprócz modułów produkcyjnych wdrożono obsługę kadr i płac oraz
rejestrację kart pracowników. Niebawem planowane jest wdrożenie
modułu przyjęcia i realizacji zamówień.
– Jest jeszcze jeden obszar, którego zinformatyzowanie usprawniłoby naszą pracę. Chodzi o wysyłkę towarów, która obecnie nie
jest przygotowywana bezpośrednio z poziomu systemu. – tłumaczy
Dariusz Pilawski.
To ważny obszar więc firma nie wyklucza jego przyszłej
automatyzacji.
Zgodnie z raportem „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2015” w ciągu
ostatnich dwóch lat polski rynek systemów fotowoltaicznych widocznie wzrósł. Raport szacuje skumulowaną moc w krajowych systemach
wykorzystujących energię słoneczną na 39,2 MW. Dla porównania
w roku ubiegłym wartość ta wynosiła 26,9 MW a w 2013 zaledwie
10,9 MW. Analizy ekonomiczne donoszą, że już na przełomie lat
2018 i 2019 koszty produkcji energii z nowych instalacji słonecznych
będą niższe w porównaniu do kosztów energii z krajowego systemu
energetycznego. Może to oznaczać, że nad biznesem Selfy GE cały
czas będzie świecić słońce.



wiemy jaka będzie potrzeba materiałowa, jaki jest termin dostawy
materiału czy półwyrobu. Dzięki temu bez problemu możemy
w terminie zrealizować zamówienie. – opowiada Dariusz Pilawski,
Kierownik Produkcji Elementów Grzejnych, Selfa GE SA
System IT wspiera Selfę także w obszarze logistyki. Różnorodność oferty wymusza konieczność przygotowywania mnóstwa
pomniejszych komponentów potrzebnych do produkcji elementów
grzejnych. Dużą rolę odgrywa tutaj wewnętrzny park maszynowy
wyposażony m.in. w automaty tokarskie CNC, które w razie potrzeby stworzą „brakujące ogniwa surowcowego zabezpieczenia
produkcji”, a także magazyn półfabrykatów używanych do produkcji
elementów grzejnych.
– Wszystko ewidencjonuje system Impuls, na bieżąco zdejmując
ze stanów materiały użyte do produkcji. Dzięki temu mamy online
pełną informację, w jakim czasie należy uzupełnić braki, by zapewnić
ciągłość realizacji zamówienia – tłumaczy Dariusz Pilawski.

zagrożenia typu zawyżenie kosztów produkcji czy wymykający się
spod kontroli termin wykonania produktu. – przekonuje Dariusz
Pilawski.
System gromadzi dane od 2008 r. To potężna baza wiedzy,
która może być podstawą do analiz biznesowych, organizacyjnych
i technicznych. Wiedza historyczna w zderzeniu z najnowszymi
danymi pozwala również na przewidywanie pewnych trendów rynkowych. System rejestruje bowiem ilości zamawianych produktów
konkretnego typu w określonym czasie, co pozwala na śledzenie
oczekiwań klientów i wczesne rozpoznanie ich potrzeb. Dzięki takiej
wiedzy można pokusić się o pewne „wyjście naprzód” i położenie na
nacisku na wytwarzanie tych, a nie innych produktów. Na podstawie
danych można też wykluczyć powtarzalność zarejestrowanych
niedoskonałości produkcji czy złej organizacji pracy.
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OSM W PIĄTNICY – KOMPLEKSOWE
WDROŻENIE ERP W BRANŻY SPOŻYWCZEJ
Sektor spożywczy oczekuje od systemów ERP przede wszystkim
zaspokojenia potrzeb w zakresie rozliczania i optymalizacji
produkcji, a także wspomagania HACCP wraz ze sztandarową
funkcją tracebility. Rynek konsumenta wymusza na tej branży
silną dynamikę zmian wewnętrznych w obrębie produkcji.
Doskonałym przykładem firmy aktywnie reagującej na
oczekiwania rynku jest OSM w Piątnicy.
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Od zlecenia do wysyłki
Po wdrożeniu systemu ERP w Piątnicy nastąpiła automatyzacja
procesu przyjmowania zamówień poprzez wykorzystanie Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) oraz platformy internetowej
B2B. Przyjęte zamówienie klienta jest podstawą do przygotowania
wysyłki. Odpowiednie ustawienie parametrów w systemie sprawia, że zamówienie klienta podlega automatycznemu trasowaniu.
Następnie trasy są obsługiwane przez logistyka (poszczególne
dostawy mogą być mieszane między sobą w zależności od stopnia zapełnienia auta, a wyniki tych operacji można zobaczyć na
e-mapie np.: w celu optymalizacji kosztów transportu). Na podstawie przygotowanych tras tworzone są konkretne dyspozycje
załadunkowe i powstaje specyfikacja zlecenia MWS stanowiącego
podstawę przygotowania na terminalu radiowym konkretnej wysyłki. Po skończonej kompletacji z wykorzystaniem systemu kodów
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Wiemy, po co nam ERP – precyzyjnie
postawione cele
Wdrożenie systemu Impuls EVO w Piątnicy jest jednym z najbardziej kompleksowych wdrożeń rozwiązań ERP w branży spożywczej.
Objęło ono swym zakresem większość dostępnych funkcjonalności systemu i usprawniło procesy biznesowe firmy we wszystkich obszarach: finansów i księgowości, kadr i płac, dystrybucji,
zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, zarządzania relacjami
z klientem - CRM, produkcji, magazynu wysokiego składowania, EDI,
B2B, odzieży roboczej, Systemu Wagowego, Business Intelligence.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy postawił
przed BPSC szczegółowe cele: pełne odtworzenie ścieżki produktu,
optymalizację procesów biznesowych, wyłączenie papierowego
obiegu dokumentów, rozliczenie produkcji, ułatwienie wykonywania
wszelkich analiz, kontroling spływu należności klientów. Jednym
z najistotniejszych celów wdrożenia było polepszenie dostępu do
wiedzy o poziomie rentowności poszczególnych kategorii wyrobów. Odpowiednio zaprojektowany system finansowo-księgowy,
a w szczególności rozdzielniki kosztowe powinny wyliczać poszczególne kwoty. Pełna automatyzacja procesu określania ich poziomu
została osiągnięta po zamknięciu wdrożenia funkcjonalności zarządzania produkcją. Obecnie dane wskaźnikowe zastąpiły informacje
przekazywane bezpośrednio z systemu ERP.
W produkcji spożywczej trudno przecenić wagę rozwiązań,
które pozwalają śledzić ścieżkę wyrobu, a więc posiadać możliwości elektronicznego wglądu w historię wybranej partii towaru.
Dzięki dobremu systemowi ERP znika konieczność każdorazowego
ręcznego sprawdzania ścieżki konkretnych wyrobów - zyskujemy
dostęp do wiedzy, w jaki sposób ścieżka ta została zrealizowana.
W przypadku produkcji nabiału reżim higieniczny obejmuje nie tylko
same produkty, ale również opakowania. Ich stan monitorowany
jest zarówno na początku, jak i na końcu procesu technologicznego.



Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy swą działalność
prowadzi od 1965 roku. Jest jedną z najważniejszych i zarazem
najnowocześniejszych mleczarni nie tylko w kraju, ale i na świecie.
Wraz z rozwojem rynku mleczarskiego w zakładzie przeprowadzono
szereg modernizacji. Hale produkcyjne wyposażono w najnowocześniejsze linie technologiczne mające sprostać ogromnemu popytowi
na świeże produkty nabiałowe. Gwarantują one także powtarzalność
produkcji przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych walorów
smakowych wyrobów. Piątnica swoją pozycję osiągnęła dzięki
dbałości o najwyższą jakość produktów, ich innowacyjność oraz
spełnianie oczekiwań szerokiej grupy konsumentów. Mleczarnia,
jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła w 2003r. system ochrony
środowiska naturalnego w oparciu o normę ISO 14001, będący
częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Firma była także
jedną z niewielu w kraju, które spełniały wymogi Unii Europejskiej
jeszcze przed akcesją. W roku 2009 zakład w Piątnicy, po raz
kolejny jako jedna z pierwszych w kraju OSM-ów, uzyskała certyfikat International Food Standard jako potwierdzenie spełniania
najwyższych międzynarodowych standardów dotyczących jakości
i bezpieczeństwa żywności.
OSM w Piątnicy nieustannie inwestuje, nie tylko w unikalne
rozwiązania technologiczne, ale i softwarowe. Zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, czego przykładem jest to, iż jako jedna
z pierwszych spółdzielni mleczarskich wdrożyła system klasy ERP
do zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane rozwiązanie – system
Impuls EVO – wykorzystywane jest już w ponad 400 firmach produkcyjnych w całej Polsce.

kreskowych następuje generacja dokumentów magazynowych
i faktur z dokładnym odzwierciedleniem ilości i numerów partii
wydanych dla poszczególnych klientów. Dodatkową korzyścią jest
pełna kontrola terminów płatności odbiorców oraz poziomu limitów kredytowych i logistycznych. W momencie ich przekroczenia
tylko uprawnione osoby mają możliwość zatwierdzenia zamówień.
Również przedstawiciele handlowi pracujący w różnych regionach
kraju uzyskali dostęp do danych sprzedażowych swoich klientów.
Pełen obieg dokumentów jest rejestrowany. Faktury trafiają do
klientów w wersji elektronicznej.

CRM i cenniki
W systemie Impuls kontrolowane są wszystkie ceny i rabaty. Możliwa jest różnorodna konfiguracja cen i upustów. Dane do cenników przenoszone są bezpośrednio z kontraktów marketingowych
umieszczonych w systemie CRM. Także tutaj znajduje się kompletna
baza wiedzy o klientach wliczając w to planowanie wizyt. Parametryzacja cenników umożliwia współpracę z sieciami handlowymi.
W systemie ERP odzwierciedlone są wszystkie specyficzne warunki
tej współpracy.
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Prościej, szybciej, bez papieru
Wdrożenie systemu ERP Impuls EVO wyeliminowało papierowy
obieg dokumentów, skrócony został przepływ faktur zakupowych. System pracuje na jednej bazie danych. Dzięki temu różne
wydziały mają dostęp do takich samych informacji. Poprzez moduł obiegu dokumentów mogą one w dziale zamówień składać
zapotrzebowania, które przepisywane są na zamówienia zakupu
w formie automatycznie generujących dokumentów PZ dla magazynu technicznego w statusie do realizacji. Zamówienie w formie
elektronicznej jest wysyłane do dostawcy, a dokument PZ wyceniany automatycznie z odpowiedniego cennika. Dzięki takiemu
rozwiązaniu działowi księgowości pozostaje tylko porównanie
faktury zakupowej z odpowiednim dokumentem PZ. Dział zaopatrzenia dysponuje raportami ze stanów w magazynach produkcji,
które informują o przekroczeniu stanów minimalnych dodatków
i opakowań i na tej podstawie jest w stanie dużo wcześniej zaplanować dostawy.
Magazyn techniczny zostanie także wyposażony w kody kreskowe. Zostanie również skrócony czas przyjęcia dostawy dzięki
wykorzystaniu etykiet logistycznych i oprogramowania WMS.

LIDERZY PRODUKCJI MADE IN POLAND

Jego Wysokość Magazyn
Oprogramowanie dedykowane magazynowi wysokiego składowania,
działające z wykorzystaniem kodów kreskowych, zostało specjalnie
dostosowane do specyfiki działalności OSM w Piątnicy. Składają
się na nią takie elementy jak: duża rotacja wyrobów gotowych
(czas składowania towaru pomiędzy opuszczeniem linii produkcyjnej a załadunkiem nie przekracza 48 godzin), krótkie terminy
przydatności oraz duża częstotliwość składania zamówień przez
klientów. Indywidualne ustalenia z klientami przewidują na ile dni
przed upływem terminu przydatności produkt musi być dostarczony. System Impuls kontroluje ten okres w trakcie kompletowania
wysyłki, co pozwala zminimalizować ryzyko zwrotów. Wszystkie
te wymagania sprawiły, że funkcjonalność Magazynu Wysokiego
Składowania została rozszerzona i dostosowana do potrzeb OSM
w Piątnicy.
W wyniku tego zaimplementowano złożone algorytmy, opracowane wspólnie przez ekspertów OSM w Piątnicy oraz BPSC,
które umożliwiają zwiększenie wydajności oraz efektywną kontrolę
procesu kompletacji wysyłek. Funkcjonalność aplikacji w zakresie
obsługi procesu wydawania wyrobów gotowych jest na tyle rozbudowana, że system ERP kontroluje nawet wysokość składowanych
palet. Zamówienia na poszczególne produkty są często składane
w ilościach, które nie odpowiadają pełnej palecie (bądź jej wielokrotności). System kompletuje zamówienia tak, aby zmaksymalizować
stopień realizacji zamówienia, a jednocześnie zminimalizować liczbę
jednostek transportowych, łącząc te części pozycji zamówienia,
które nie stanowią pełnych palet.
Pod kontrolą rozwiązania są więc wszystkie szczegóły związane
z zarządzaniem paletami: od zapełnienia ich na odpowiednią wysokość po właściwy załadunek w samochodzie. Wydawanie przesyłek

dla zaplanowanej trasy odbywa się w taki sposób, by załadunek
kolejnych palet odbywał się odwrotnie do kolejności dostarczania
ich w ramach trasy. Eliminuje to konieczność poszukiwania kolejnych
zamówień w trakcie rozładunku u klienta.
Znaczącą innowacją wykorzystania przestrzeni magazynu
w OSM w Piątnicy jest również organizacja tzw. regałów przepływowych. To swego rodzaju tunele, w których umieszczane są
kolejne palety. Ponieważ dostęp do palet znajdujących się głęboko
jest utrudniony, system Impuls dba o to, aby palety przeznaczone
do transportu w pierwszej kolejności nie były blokowane przez
pozostałe. Dostęp do regału możliwy jest z dwóch stron a zastosowany algorytm może dopilnować, aby przepływ palet odbywał
się w oczekiwanej kolejności. Rozkład palet na poszczególnych
regałach widoczny jest nawet z poziomu stanów magazynowych.
Wprowadzone rozwiązanie w oparciu o kody kreskowe umożliwiło
pełne śledzenie ścieżki wyrobu i bieżącą kontrolę stanów magazynowych z dokładnością do pojedynczej palety, co między innymi
pozwoliło uzyskać certyfikat International Food Standard.



System ERP zarządza produkcją
Nad poprawnym procesem wytworzenia produktu sprawuje kontrolę System Wagowy, będący częścią systemu ERP Impuls. Zadaniem modułu jest kontrola ilościowa i jakościowa produkcji pod
względem zgodności z recepturami oraz weryfikacja ankiet HACCP
i ISO. Dzięki wykorzystaniu modułu planowania można skuteczniej
zarządzać zapasami wyrobów gotowych oraz zapotrzebowaniem
na surowiec i dodatki do produkcji. Plan zostaje automatycznie
rozpisany na konkretne zadania dla poszczególnych pracowników, którzy potwierdzają ich realizację on-line na terminalach
dotykowych i wagowych. Takie rozwiązanie umożliwia dokładne
odwzorowanie ścieżki produktu także w oparciu o technologię
kodów kreskowych oraz zapewnia kontrolę rozliczenia produkcji
pod względem ilościowym i wartościowym.

Działająca od 1965 roku OSM W PIĄTNICY należy
do grona najważniejszych i najnowocześniejszych
mleczarni zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.

W perspektywie – TECHNOLOGIE XXI wieku
Na obecnym etapie procedury załadunku i rozładunku regałów,
kompletację i wydanie towaru realizuje pracownik magazynu. Jednak trwają przygotowania do wprowadzenia w pełni automatycznego magazynu wysokiego składowania. Oprogramowanie BPSC
dla OSM w Piątnicy zostało tak opracowane, aby w przyszłości
móc, po niewielkich modyfikacjach, zarządzać pracą robotów. Już
teraz komunikacja systemu Impuls EVO z pracownikiem odbywa
się z wykorzystaniem przenośnych terminali. To ogromny skok
w porównaniu z obowiązującymi do tej pory rozwiązaniami, które
zakładały konieczność poszukiwania w magazynie produktów odpowiadających pozycjom na wydrukowanym zamówieniu. W systemie
dostępne były jedynie informacje o dostępności danego asortymentu. Takie rozwiązanie było niewystarczające do zapewnienia
sprawnego działania w sytuacji, kiedy magazyn pracuje 24 godziny
na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
– Przejście z systemu koordynacji pracy człowieka przez oprogramowanie magazynu wysokiego składowania na zarządzanie automatyczną lokacją palet nie będzie stwarzało większych problemów.

Dokładnie sprecyzowane założenia towarzyszące projektowaniu
tego rozwiązania pozwolą nam ograniczyć w przyszłości prace
przygotowujące interfejs odpowiedzialny za transformowanie
danych na język zrozumiały dla zainstalowanych w magazynie
urządzeń – zauważa Adam Stańczyk, Product Owner obszaru
Produkcja w BPSC.
Już dziś proces produkcji w Piątnicy jest w pełni zautomatyzowany i sterowany komputerowo, począwszy od zwiezienia mleka
(automatyczne pobieranie prób mleka od dostawców i cyfrowe
przekazanie danych z odbiorów do systemu rozliczenia skupu
surowca) poprzez aparatownie, kotły i tanki do obróbki surowca do
maszyn pakujących i robotów paletyzujących wytworzone produkty.
Nad całością obiegu surowca czuwa automatyczny system myjący
i dezynfekujący wszystkie urządzenia w cyklu produkcyjnym.
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