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ści – mó wi Mi chał Ada mow ski, dy rek tor
sprze da ży Stre am soft Pre stiż. 

Pro duk cja pod kon tro lą
Jak wy ja śnia Ma rian Sza ry, pre zes fir my CON -
SORG, bran żę sta lo wą moż na uznać za je den
z naj bar dziej zin for ma ty zo wa nych sek to rów
prze my słu. – Stan dar dem jest do brze wdro żo -
ny sys tem co naj mniej kla sy MRP (Ma te rial
Re so ur ce Plan ning), a w nie któ rych fir mach
ERP (En ter pri se Re so ur ce Plan ning) z moc -
nym mo du łem pro duk cyj nym po zwa la ją cym
za pla no wać zle ce nia wraz z ich kosz ta mi

i cza sem re ali za cji. Przy kła dem jest fir ma
Stal pro dukt, któ ra od kil ku na stu lat wy ko rzy -
stu je świa to wej kla sy sys tem ERP IFS oraz na -
sze na rzę dzia CON SORG BI dla po trzeb ra por -
to wa nia i bu dże to wa nia. 

– Pod sta wo wym sys te mem w więk szo ści
du żych firm pro duk cyj nych, nie za leż nie
od bran ży, na dal jest sys tem kla sy ERP. Jed -Po stęp tech no lo gicz ny w za kła dach pro -

duk cyj nych do ty czy nie tyl ko tech no lo gii
wy twa rza nia, ale rów nież na rzę dzi wspo ma -
ga ją cych ten pro ces. Roz wią za nia in for ma -
tycz ne sta ły się jed nym z klu czo wych ele -
men tów sta no wią cych po moc przy za rzą dza -
niu przed się bior stwem. 

– Na ryn ku do stęp na jest sze ro ka ga ma na -
rzę dzi IT ma ją cych wspie rać przed się bior -
stwa. Od tych, któ re na zwać mo że my dzie dzi -
no wy mi, jak np. pro gra my do ob słu gi pro ce su
pro duk cyj ne go, aż po kom plek so we roz wią za -
nia, któ re da ją znacz nie wię cej moż li wo -

Rozwój narzędzi informatycznych
to konieczność
Tegoroczny kryzys wstrzymał wiele projektów inwestycyjnych w firmach z szeroko
rozumianej branży metalowej. Dotyczy to także rozwiązań z zakresu infrastruktury IT.
Część przedsiębiorstw przyjęła jednak odwrotną strategię i uznała, że informatyzacja
jest szansą na znaczące zwiększenie konkurencyjności.  

(APS, MPS), za rzą dza nia pro ce sem pro duk cji
(SFC, MES) oraz do za rzą dza nia utrzy ma niem
ru chu (EAM, CMMS). Każ dy z tych sys te mów
po in te gra cji z sys te mem ERP po zwa la
na opty ma li za cję jed ne go z ob sza rów dzia łal -
no ści przed się bior stwa. W za leż no ści od po -
trzeb fir my de cy du ją się na wdro że nie wy bra -

ne go sys te mu lub na wy bór apli ka cji mo du ło -
wych, któ re umoż li wia ją ko rzy sta nie
ze wszyst kich wspo mnia nych funk cjo nal no ści
w ra mach jed ne go zin te gro wa ne go pa kie tu.
Efekt sy ner gii wy da je się naj bar dziej efek tyw -
ny i wie lu do staw ców opro gra mo wa nia IT dla
firm pro duk cyj nych po sia da w swo jej ofer cie
roz wią za nia, któ re go umoż li wia ją – do da je
Adam Sza frań ski. 

Na py ta nie o to, na co obec nie sta wia ją klien -
ci, Mi chał Ada mow ski od po wia da, że przede
wszyst kim na in te gra cję pro ce sów biz ne so -
wych ca łej fir my. Przy kła dem roz wią za nia,
któ re to umoż li wia, jest sys tem ERP Stre am -
soft Pre stiż. – Da je on moż li wość za cho wa nia
spój no ści da nych i kon tro li nad klu czo wy mi
kwe stia mi w jed nym na rzę dziu. A je śli do da -
my do te go roz bu do wa ny mo duł za rzą dza nia
pro duk cją, in te gra cję MES/ne sting w stan dar -
dzie oraz sze reg funk cjo nal no ści dla han dlu

nak co raz wy raź niej za zna cza się trend po le -
ga ją cy na in we sto wa niu w do dat ko we na rzę -
dzia, któ rych funk cjo nal ność wy kra cza po za
stan dard – mó wi Adam Sza frań ski, kon sul tant
w fir mie DSR. – Ro śnie za in te re so wa nie sys te -
ma mi prze zna czo ny mi do za awan so wa ne go
pla no wa nia i har mo no gra mo wa nia pro duk cji

Przedsiębiorstwa poszukują
możliwości zbierania
szczegółowych danych o stanie
procesów produkcyjnych, najlepiej
w czasie rzeczywistym 
Marian Szary, CONSORG.

W przyszłości rynek niewątpliwie
będzie kształtowała koncepcja
czwartej rewolucji przemysłowej,
określana jako Przemysł 4.0 
Zbigniew Strojnowski, Simple.

Ostatnie miesiące pokazały,
jak ważna jest wymiana informacji
z dowolnego miejsca na świecie.
Wielu naszych klientów
zdecydowało, aby ich zespoły
projektowe pracowały zdalnie
z domu – Agnieszka Ostrowska,
Construsoft.
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o sa mym pro ce sie re ali za cji (od czy ty z ma szyn
czy też spe cjal nie przy go to wa nych sta no wisk
umoż li wia ją cych bez po śred nie wpi sy wa nie da -
nych do ty czą cych zre ali zo wa nych zle ceń). Sy -
mu la cja po zwa la oce nić rze czy wi sty koszt po -
ten cjal ne go za mó wie nia i na je go pod sta wie
szyb ko przy go to wać wstęp ną kal ku la cję zle ce -
nia po trzeb ną na eta pie ofer to wa nia. 

Zda niem Da nie la Du dy nie zwy kle waż ne są
rów nież na rzę dzia umoż li wia ją ce mo ni to ro -
wa nie wskaź ni ków efek tyw no ści, któ re zwięk -
sza ją wy daj ność za rów no li nii pro duk cyj nych,
jak i ca łych fa bryk. – Obok wy spe cja li zo wa -
nych sys te mów istot ne sta ją się ela stycz ne
roz wią za nia umoż li wia ją ce two rze nie apli ka -
cji przy go to wa nych pod in dy wi du al ne po trze -
by użyt kow ni ków, wy ni ka ją ce ze spe cy fi ki re -
ali zo wa nych ope ra cji. Są to plat for my low co -
de, któ re po zwa la ją na szyb kie two rze nie no -
wych czy też in tu icyj ną mo dy fi ka cję ist nie ją -
cych apli ka cji przez użyt kow ni ków koń co -
wych. Te go ty pu roz wią za nia – tłu ma czy Da -

niel Du da – po łą czo ne w je den spój ny me cha -
nizm, w zna czą cy spo sób pod no szą er go no -
mię za rzą dza nia no wo cze snym za kła dem pro -
duk cyj nym. Ta ki sce na riusz za sto so wa li śmy
u jed ne go z na szych klien tów w bran ży ob rób -
ki me ta li, u któ re go pro ces han dlo wy roz po -
czy na się po otrzy ma niu za py ta nia z ryn ku,
któ re kie ro wa ne jest do dzia łu pro jek to we go,
skąd po zy sku je się kom plet in for ma cji, za rów -
no o ter mi nach moż li wej re ali za cji, jak i jej
ewen tu al nych kosz tach. Ma jąc te da ne, jest się
w sta nie pod jąć de cy zję o sen sow no ści re ali za -
cji da ne go pro jek tu. 

– Du żą po pu lar no ścią wśród firm pro duk -
cyj nych cie szą się sys te my in for ma tycz ne
do pro jek to wa nia wy ro bów (CAD). Na to miast
upo wszech nie nie ob ra bia rek ste ro wa nych nu -
me rycz nie (CNC) wy ma ga sto so wa nia spe cja -
li stycz nych kom pu te rów do pro jek to wa nia
pro ce sów tech no lo gicz nych – prze ko nu je Mi -
chał Sie dlec ki, wi ce pre zes fir my Sim ple.

Do da je on, że prze wa ża ją ca część sto so wa -
nych obec nie sys te mów wspie ra ją cych pro ce -
sy pro duk cyj ne kon cen tru je się na pla no wa -
niu i ewi den cji po szcze gól nych eta pów dzia -
łal no ści wraz ze śle dze niem su row ców, pół fa -
bry ka tów i wy ro bów go to wych na wszyst kich
eta pach pro duk cji. Po zwa la ją one, na pod sta -

i usług, w któ re wy po sa żo ny zo stał sys tem,
otrzy mu je my na rzę dzie użyt ko wa ne obec nie
przez po nad 4 tys. firm. Oczy wi ście na tę po -
zy cję ryn ko wą pro du ko wa ne go przez Stre am -
soft roz wią za nia wpły wa tak że na sza umie jęt -
ność do pa so wa nia roz wią zań do in dy wi du al -
nych wy ma gań klien ta oraz wie dza o spe cy fi -
ce ryn ku, pod par ta wie lo let nią prak ty ką wdro -
że nio wą – wy li cza Mi chał Ada mow ski.

Po nie waż dla każ dej fir my nie zwy kle istot ne
jest od po wied nie sza co wa nie kosz tów, do bry
sys tem IT mu si umoż li wiać sy mu la cję z tym
zwią za ną. – Waż ne jest, aby móc uzy skać in for -
ma cje nie tyl ko za ile, ale i na kie dy coś wy pro -
du ku je my, a tak że jak to wpły nie na in ne, ak tu -
al nie re ali zo wa ne zle ce nia pro duk cyj ne – mó wi
Da niel Du da, dy rek tor Pio nu Sys te mów ERP
w fir mie OPTe am. – Do dat ko wo dzię ki za sto so -
wa niu sys te mów po zwa la ją cych na sy mu la cję
otrzy mu je my in for ma cje o wy ko rzy sta niu na -
szych za so bów: ludz kich, ma te ria ło wych czy
ma szy no wych. Zy sku je my rów nież wie dzę

Podstawowym systemem
w większości dużych firm
produkcyjnych, niezależnie
od branży, nadal jest system klasy
ERP. Jednak coraz wyraźniej
zaznacza się trend polegający
na inwestowaniu w dodatkowe
narzędzia, których funkcjonalność
wykracza poza standard 
Adam Szafrański, DSR.

Coraz częściej klienci kierują
swoją uwagę i oczekiwania
w stronę rozwiązań o architekturze
wielowarstwowej, której istotną
część stanowi aplikacja webowa.
Dzięki niej firmy mają zapewniony
nieprzerwany dostęp oraz
możliwość pracy z pomocą
przeglądarki internetowej  
Rafał Pawłowski, Simple.

OKIEM EKSPERTA
Piotr Karaś, UIBS
Pandemia i związane z tym spowolnienie życia gospodarczego oraz społecznego sprzyjają
refleksji, a także głębszej analizie rzeczywistej wartości i przydatności najnowszych
osiągnięć techniki w naszym codziennym życiu i działalności gospodarczej.
Warto wykorzystać ten czas na oddzielenie ziarna od plew i zastanowić się, co naprawdę
będzie dla nas wartością dodaną, przyczyni się do wzrostu produktywności firm i
rzeczywiście poprawi poziom naszego funkcjonowania. 
Nie kwestionując oczywistych korzyści, jakie niesie ze sobą jeszcze większa szybkość
obliczeniowa komputerów czy przepustowość sieci 5G, możemy i powinniśmy krytycznie
oceniać, czy zastosowanie w naszych firmach danego rozwiązania informatycznego spełni
pokładane w nim nadzieje, obniży koszty, usprawni zarządzanie, wzmocni naszą pozycję
rynkową.
Jeśli chodzi o branżę produkcyjną, to naszym zdaniem przyszłością są wysoko
specjalizowane oprogramowania, często oparte na sztucznej inteligencji, które potrafią
zarządzać w optymalny sposób danym obszarem działalności firmy, zapewniając
jednocześnie maksymalną możliwą efektywność procesu. 
Zarządzanie procesem produkcyjnym powinno być realizowane w czasie rzeczywistym. Poza
tym produkcja powinna być zarządzana autonomicznie, aby w maksymalnym stopniu
eliminować konieczność dozoru bezpośredniego, a dodatkowo system powinien umożliwiać
zdalny nadzór nad całością procesu zarządzania.
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po in for mu je dział con trol lin gu i in ży nie ra pro -
ce su za raz po wy stą pie niu ta kiej ano ma lii. 

Cią głe zmia ny
– Rok 2020 mo że my, bez żad nej prze sa dy, na -
zwać cza sem du żych zmian, oczy wi ście
w więk szo ści wy mu szo nych przez spe cy ficz -
ną sy tu ację zwią za ną z CO VID -19. Nie wąt pli -
wie ma to spo ry wpływ tak że na sto su nek
klien tów do ofe ro wa nych pro duk tów
i usług – mó wi Mi chał Ada mow ski. – W przy -
pad ku roz wią zań IT mam na my śli in ne po dej -
ście do oce ny zna cze nia po szcze gól nych funk -
cjo nal no ści. Ob ser wu je my, że na zna cze niu
zy sku ją m.in. au to ma ty za cja obie gu do ku -
men tów czy spra woz daw czo ści po dat ko wej,
zdal ny do stęp do ob słu gi ka dro wo -pła co wej
oraz kwe stia uprząd ko wa nia pro ce dur w za -

kre sie ra por to wa nia stra te gicz ne go i ope ra cyj -
ne go. Oczy wi ście wszyst ko to zwią za ne jest
z try bem pra cy zdal nej, w któ rej więk szość or -
ga ni za cji dzia ła ła lub na dal dzia ła. 

– Ko lej na kwe stia – do da je Mi chał Ada mow -
ski – to na sta wie nie do fi nan sów. Do nie daw na
do mi no wał mo del tra dy cyj ny: za kup li cen cji
przez klien ta. – Obec nie wi dzi my za in te re so -
wa nie mo de la mi ASP czy on li ne. Są to mo de le
usłu go we opar te na co mie sięcz nej opła cie,
w ra mach któ rej użyt kow nik zy sku je do stęp
do sys te mu oraz ak tu ali za cji, a w mo de lu on li -
ne rów nież do in fra struk tu ry. Da je to zde cy do -
wa nie szer sze moż li wo ści w za kre sie do pa so -
wa nia opłat do bie żą cych po trzeb ka dro wych
i kon dy cji fi nan so wej przed się bior stwa.

– Ostat nie mie sią ce po ka za ły, jak waż na jest
wy mia na in for ma cji z do wol ne go miej sca

na świe cie. Wie lu na szych klien tów zde cy do -
wa ło, aby ich ze spo ły pro jek to we pra co wa ły
zdal nie z do mu – mó wi Agniesz ka Ostrow ska,
me ne dżer mar ke tin gu w fir mie Con stru -
soft. – Po trze bo wa li oni sto sow nych na rzę dzi,
np. roz wią zań umoż li wia ją cych pra cę w chmu -
rze: Te kla Mo del Sha ring oraz Trim ble Con nect.

Co cie ka we, tyl ko w mar cu i kwiet niu te go
ro ku do wspo mnia nej plat for my Trim ble Con -
nect, któ ra łą czy wszyst kich uczest ni ków pro -
ce su bu dow la ne go z da ny mi po trzeb ny mi
do po dej mo wa nia de cy zji i zwięk sza nia wy -
daj no ści ze spo łu, do łą czy ło 1,2 mln użyt kow -
ni ków na ca łym świe cie. 

– Zdal ny do stęp do sys te mu ERP z po zio mu
apli ka cji de sk to po wych, we bo wych i mo bil -
nych to ko lej ny z obo wią zu ją cych tren dów.
Sta wia my na nie go, pro jek tu jąc co raz wię cej
w ar chi tek tu rze MDA. Do stęp do da nych nie
tyl ko z za so bów fir mo wych, ale w każ dym
miej scu, w ja kim znaj dzie się użyt kow nik, to
w obec nej rze czy wi sto ści zde cy do wa nie klucz
do efek tyw nej pro duk cji, han dlu i usług – wy -
ja śnia Mi chał Ada mow ski. – Na po pu lar no ści
zy sku ją tak że apli ka cje uzu peł nia ją ce dzia ła -
nie sys te mu, w na szym przy pad ku np. Pa nel

O opty ma li za cji, od po wied nim pla no wa niu
oraz na rzę dziach, któ re to umoż li wia ją wspo -
mi na rów nież Ma rian Sza ry. – Przed się bior -
stwa po szu ku ją moż li wo ści zbie ra nia szcze gó -
ło wych da nych o sta nie pro ce sów pro duk cyj -
nych, naj le piej w cza sie rze czy wi stym. Nie
wy star cza ra por to wa nie raz w mie sią cu czy
raz w ty go dniu oraz zbie ra nie in for ma cji po -
przez spi sy wa nie da nych z licz ni ków. Ko -
niecz no ścią sta je się bie żą ca ob ser wa cja da -
nych ilo ścio wych i ja ko ścio wych, by szyb ko
re ago wać na wszel kie ano ma lie. 

Jak do da je pre zes CON SOR G, je go fir ma
opra co wa ła sys tem, któ ry umoż li wia two rze -

nie in te li gent nych ra por tów na ba zie du żych
zbio rów da nych. – In ży nier pro ce su pro duk -
cyj ne go nie mu si ana li zo wać kil ku dzie się ciu
ra por tów, lecz tyl ko te, któ re pod po wia da sys -
tem, po nie waż za wie ra ją ja kieś ano ma lie (nie -
ko niecz nie ne ga tyw ne). Jed nym z pro stych
za sto so wań sys te mu jest wy kry wa nie luk
i nie pra wi dło wo ści w da nych z sys te mu pro -
duk cyj ne go w try bie cią głym. Ozna cza to, że
na ko niec mie sią ca nie ma my sy tu acji, w któ -
rej w gąsz czu ty się cy zle ceń pro duk cyj nych
zo sta ły za pi sa ne nie pra wi dło we da ne i nie da
się ich od wró cić, po nie waż wszyst kie ob li cze -
nia kosz tów itd. już zo sta ły wy ko na ne. Sys tem

wie de fi ni cji pro ce sów tech no lo gicz nych, pla -
no wać za ku py ma te ria ło we, bi lan so wać mo ce
pro duk cyj ne i ge ne ro wać do ku men ta cję
warsz ta to wą. Sys te my do ewi den cji pro duk cji
MES (Ma nu fac tu ring Exe cu tion Sys tem) zbie -
ra ją da ne do ty czą ce prze bie gu wy twór cze go
z ha li pro duk cyj nej, co po zwa la na iden ty fi ka -
cję po ten cjal nych pro ble mów oraz ak tyw ne
dzia ła nia skut ku ją ce pod nie sie niem ja ko ści
pro duk cji i ob ni ża niem kosz tów. Da ne ze bra -
ne pod czas pro ce su pro duk cji umoż li wia ją
kal ku la cję kosz tów wy ro bów. 

– Z każ dym ro kiem co raz wię cej firm cie -
szy się z ko rzy ści, ja kie moż na osią gnąć po -
przez wy do by wa nie z da nych uży tecz nej wie -
dzy – prze ko nu je Piotr Wój to wicz, pre zes Stat -
Soft Pol ska. – Po pu lar ność zy sku ją za awan so -
wa ne plat for my ana li tycz ne, np. Tib co Da ta
Scien ce, któ re wy ko rzy stu ją me to dy ucze nia
ma szyn i da ją ogrom ne moż li wo ści w ana li zie
da nych do ty czą cych za rów no sprze da ży, jak
i pro duk cji. Dzię ki tym sys te mom je ste śmy
w sta nie opty ma li zo wać pro ce sy pro duk cyj ne,
ogra ni czać kosz ty zwią za ne z zu ży ciem me -
diów i emi sją dwu tlen ku wę gla, prze wi dy wać
tren dy na ryn ku i za cho wa nia klien tów. 

Na znaczeniu zyskują automatyzacja obiegu dokumentów
czy sprawozdawczości podatkowej, zdalny dostęp do obsługi kadrowo-
-płacowej oraz kwestia uprządkowania procedur w zakresie
raportowania strategicznego i operacyjnego. Oczywiście wszystko to
związane jest z trybem pracy zdalnej, w której większość organizacji
działała lub nadal działa 
Michał Adamowski, Streamsoft.

Ważne jest, aby móc uzyskać informacje nie tylko za ile,
ale i na kiedy coś wyprodukujemy, a także jak to wpłynie na inne,
aktualnie realizowane zlecenia produkcyjne 
Daniel Duda, OPTeam.
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sta no wi szyb kość do stę pu do in for ma cji – mó -
wi Da niel Du da. – In for ma cje te po trzeb ne są
na każ dym eta pie po dej mo wa nia de cy zji, czy
to zwią za nych z wła ści wym za to wa ro wa niem,
kosz to ry so wa niem czy też opty ma li za cją za -
so bów ludz kich lub tech no lo gicz nych. Istot ne
więc bę dzie pre cy zyj ne mo ni to ro wa nie wa -
run ków re ali za cji pro ce sów i zwią za na z tym
pra ca na du żej ilo ści da nych. To z ko lei bę dzie
wy ma ga ło sto so wa nia zróż ni co wa nych na rzę -
dzi in for ma tycz nych, zarówno spe cja li zo wa -
nych sys te mów pro duk cyj nych, jak i roz wią -
zań z ob sza ru IoT czy plat form low co de. 

– W przy szło ści ry nek nie wąt pli wie bę dzie
kształ to wa ła kon cep cja czwar tej re wo lu cji
prze my sło wej, okre śla na ja ko Prze -
mysł 4.0 – do da je Zbi gniew Stroj now ski, ar chi -
tekt baz da nych i głów ny pro jek tant sys te mu
ERP w fir mie Sim ple. – Cho dzi o zbiór no wych

tech no lo gii, któ re ma ją zna czą co zmie nić prze -
mysł po przez po głę bia nie cy fry za cji w go spo -
dar ce oraz in for ma ty za cję pro duk cji. In ter net,
ja ko śro dek ko mu ni ka cji po mię dzy ludź mi,
sta nie się też In ter ne tem rze czy (IoT). Do ce lo -
wo ma ją po wsta wać in te li gent ne fa bry ki,
w któ rych ma szy ny ko mu ni ku ją się mię dzy
so bą. W sa mym pro ce sie pro duk cyj nym udział
czło wie ka bę dzie ogra ni cza ny do mi ni mum.
Ten ca ły układ wy ma ga jed nak utrzy ma nia,
na praw i re mon tów – tu udział czło wie ka bę -
dzie się zwięk szał. Peł ne usie cio wie nie pro ce -
sów pro duk cyj nych jest jesz cze przy szło ścią,
acz kol wiek są już wdra ża ne no wo cze sne roz -
wią za nia, np. au to ma tycz ne li nie pro duk cyj ne
zin te gro wa ne z opro gra mo wa niem do za rza -
dza nia pro duk cją i łań cu chem do staw.

Zda niem Zbi gnie wa Stroj now skie go ca ły
ten sys tem bę dzie wy ma gał spraw ne go opro -

gra mo wa nia. Z uwa gi na zmien ność po trzeb
ryn ko wych i ocze ki wa nie szyb kich wy ni ków
trud no bę dzie opie rać się na sztyw nych al go -
ryt mach opty ma li za cyj nych. Dla te go już te raz
pro wa dzo ne są pra ce nad wy ko rzy sta niem na -
rzę dzi sztucz nej in te li gen cji w prze my śle. 

– Swo je miej sce w przy szło ści znaj dzie też
zna na kon cep cja Just in Ti me, któ ra za kła da
pro duk cję ty pu Pull (pro du kuj ty le, ile trze -
ba) – prze ko nu je Zbi gniew Stroj now -
ski. – Spraw dzi się ona w bran żach, w któ rych
pro duk cja od by wa się na za mó wie nie, w krót -
kich se riach, w wie lu wa rian tach wy ko na nia.

– Nie mal w każ dym ob sza rze prze my słu
ana li zo wa ne są co raz więk sze ilo ści da nych
i jed no cze śnie ro sną po trze by zwią za ne z ła -
twym i szyb kim do stę pem do wy ni ków ana -
liz. Z tych po wo dów jesz cze bar dziej po trzeb -
ne bę dą na rzę dzia, któ re in te gru ją da ne
z wie lu źró deł i udo stęp nia ją in for ma cje
w czy tel nej, atrak cyj nej wi zu al nie for mie
róż nym użyt kow ni kom. Ta ki mi na rzę dzia mi
są Tib co Da ta Vir tu ali za tion oraz Tib co Spo tfi -
re, któ re po sia da my w ofer cie – pod su mo wu -
je Piotr Wój to wicz. 

NS

ela stycz ność, moż li wość do pa so wy wa nia się
do zmian ryn ko wych i po trzeb we wnątrz or ga -
ni za cji. W prak ty ce mo że to ozna czać np.
moż li wość szyb kie go prze bran żo wie nia, prze -
pro fi lo wa nia pro duk cji. 

– Czas re ak cji na zmia ny i zdol ność do od -
po wie dzi po przez po dej mo wa nie szyb kich,
traf nych de cy zji jesz cze bar dziej zy ska ły
w ostat nim cza sie na zna cze niu – mó wi Adam
Sza frań ski. – Mo że się to stać ko łem za ma cho -
wym roz wo ju In ter ne tu rze czy (IoT) w Pol sce
w ra mach kon cep cji Prze my słu 4.0. Roz wój tej
tech no lo gii umoż li wia po bie ra nie da nych po -
cho dzą cych bez po śred nio z ma szyn oraz ha li
pro duk cyj nej za po mo cą od po wied nich czuj ni -

ków przy sto sun ko wo nie wiel kich na kła dach
in we sty cyj nych. Na ryn ku są już do stęp ne
opro gra mo wa nia umoż li wia ją ce gro ma dze nie
i ana li zę tych da nych, co po zwa la m.in.
na ogra ni cze nia prze sto jów ma szyn, prze wi -
dy wa nie oraz za po bie ga nie ich awa rii (dzia ła -
nia pre dyk cyj ne i pre wen cyj ne), a tak że opty -
ma li za cję pa ra me trów pra cy ma szyn w ce lu
po pra wy ich wy daj no ści. Wszyst ko to od by wa
się w cza sie rze czy wi stym, a wy ni ki mo gą być
do stęp ne za po mo cą prze glą dar ki in ter ne to -
wej na do wol nych urzą dze niach mo bil nych
lub sta cjach PC. 

– Klu czo wą war tość dla ka dry za rzą dza ją -
cej za kła da mi pro duk cyj ny mi róż nych branż

Pra cow ni ka Stre am soft. Wspo ma ga ją one za -
rzą dza nie struk tu rą roz pro szo nych na ho me -
of fi ce pra cow ni ków. Z po zio mu tej apli ka cji
moż na roz li czać oso by prze by wa ją ce na opie -
ce, usta lać gra fi ki pra cy, re je stro wać L4 czy
wy sta wiać i od bie rać od cin ki pła co we. 

Fir my zmu szo ne w ostat nich mie sią cach
do zmia ny mo de lu dzia ła nia prze nio sły swo ją
ak tyw ność do In ter ne tu. Po szu ki wa ły roz wią -
zań wspie ra ją cych za rów no pra cę biu ro wą,
ko mu ni ka cję pra cow ni ków, jak i pro ce sy B2B,
B2C. W pierw szym przy pad ku nie zbęd ne
oka za ły się roz wią za nia do te le kon fe ren cji
i pra cy gru po wej, w dru gim roz wią za nia sze -
ro ko po ję te go e -han dlu oraz in te gra cji z do -
staw ca mi usług ku rier skich i trans por to wych. 

– Co raz czę ściej też klien ci kie ru ją swo ją
uwa gę i ocze ki wa nia w stro nę roz wią zań o ar -
chi tek tu rze wie lo war stwo wej, któ rej istot ną
część sta no wi apli ka cja we bo wa. Dzię ki niej
fir my ma ją za pew nio ny nie prze rwa ny do stęp
oraz moż li wość pra cy przez  prze glą dar -
kę – wy ja śnia Ra fał Paw łow ski, ar chi tekt roz -
wią zań biz ne so wych w fir mie Sim ple.

Zda niem eks per tów przy szłość ma ją ta kie
roz wią za nia, któ re da ją fir mie jak naj więk szą

Dużą popularnością wśród firm produkcyjnych cieszą się systemy
informatyczne do projektowania wyrobów (CAD). Natomiast
upowszechnienie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) wymaga
stosowania specjalistycznych komputerów do projektowania procesów
technologicznych 
Michał Siedlecki, Simple.

Z każdym rokiem coraz więcej firm cieszy się z korzyści, jakie można
osiągnąć poprzez wydobywanie z danych użytecznej wiedzy 
Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska.

NOWA STAL



Nr 3/2020 (51) 47

RAPORT – IT W PRZEMYŚLE METALOWYM

Wytwarzane, magazynowane i dystrybuowane towary; zasoby, czyli ludzie i sprzęt;
zadowoleni klienci, którzy otrzymują właściwe produkty na czas, czy inne wyróżniki
konkurencyjne – co wspólnego mają wszystkie te elementy?

Jak wspierać procesy
sprzedaży i produkcji

Exper tWMS pół ka w re ga le to ad res lo ka li za -
cyj ny, któ ra wy wo ły wa na jest w da nym pro ce -
sie i zjeż dża do ope ra to ra, aby po brał z niej lub
odło żył to war zgod nie z dys po zy cją. Dla te go
klien ta uspraw ni li śmy rów nież pro ces ob słu gi
e -com mer ce przez im ple men ta cję stra te gii
mul ti pic king (Pick & Sort) i zin te gro wa li śmy
Exper tWMS z wóz ka mi kom ple ta cyj ny mi
z ob słu gą Put to Li ght. 

Mó wiąc o tren dach, war to wspo mnieć rów -
nież o wy ko rzy sta niu roz sze rzo nej rze czy wi -
sto ści (AR -Au gmen ted Re ali ty) w lo gi sty ce
i pro duk cji. Sys tem Exper tAR na sze go au tor -
stwa to roz wią za nie wy ko rzy stu ją ce roz sze -
rzo ną rze czy wi stość w pro ce sie kom ple ta cji
ma ga zy no wej i kon tro li wy sył ki.

Pro jekt bę dą cy w trak cie opra co wa nia
przez nasz dział R&D to Sys tem Expert Pack,
czy li zauto ma ty zo wa ny, pół au to no micz ny sys -
tem kom ple ta cji i pa ko wa nia opar ty na me -
cha ni zmach sztucz nej in te li gen cji oraz tech -
no lo gii roz sze rzo nej rze czy wi sto ści.

Umoż li wia on in te li gent ne przy dzie la nie
i re ali za cję za dań kom ple ta cyj nych i pa ku ją -
cych. Opar ty jest na mo dule uczą cym się, per -
so na li zu ją cym za da nia dla ope ra to ra oraz mo -
dule pa ku ją cym, opty ma li zu ją cym po ło że nie
to wa rów w opa ko wa niach. 

Pro jekt, nad któ rym pra ce roz po czę li śmy
pod ko niec 2019 r., a o któ rym rów nież war -
to wspo mnieć, jest Sys tem Exper tLOG. Klu -
czo wym za gad nie niem w tym przed się wzię -
ciu jest opra co wa nie roz wią za nia roz sze rzo -
nej rze czy wi sto ści (AR), któ re w śro do wi sku
ma ga zy no wym mo że być ob słu gi wa ne
za po mo cą ko mend gło so wych z wy ko rzy -
sta niem al go ryt mów prze twa rza nia ję zy ka
na tu ral ne go (NLP) w ce lu in tu icyj ne go i na -
tu ral ne go ob słu gi wa nia pro ce sów lo gi stycz -
nych.

Pro jekt za kła da opra co wa nie dy na micz -
nych al go ryt mów prze twa rza ją cych w cza sie
rze czy wi stym du że ilo ści da nych gło so wych
(prze twa rza nie ję zy ka na tu ral ne go) oraz po -
zwa la ją cych na szyb kie i opty mal ne roz po zna -
wa nie mo wy ope ra to ra i wy da wa nych ko -
mend w za leż no ści od po ło że nia w pro ce sie
ma ga zy no wym.

Ane ta Ja necz ko, dy rek tor kon sul tin gu, Da ta Con sult

C zyn ni kiem łą czą cym wspo mnia ne sfe ry
dzia łal no ści każ dej fir my jest sys tem

WMS (Wa re ho use Ma na ge ment Sys tem),
czy li roz wią za nie in for ma tycz ne słu żą ce
do kom plek so we go za rzą dza niu ru chem pro -
duk tów w ma ga zy nach. Opro gra mo wa nie
kla sy WMS po zwa la na ewi den cję, kon tro lę,
za rzą dza nie i opty ma li za cję wszyst kich pro -
ce sów ma ga zy no wych, za rów no w za kre sie
or ga ni za cji sprze da ży, jak i pro duk cji. 

W prze ci wień stwie do sys te mu ERP WMS
jest wy spe cja li zo wa nym pro gra mem lo gi -
stycz nym prze zna czo nym do wy ko rzy sta nia
we wszel kie go ro dza ju ma ga zy nach. Sys tem
WMS po ma ga w bie żą cej pra cy dzia łu sprze -
da ży.  Wspie ra też or ga ni za cję pro duk cji,
m.in. dzię ki moż li wo ści na tych mia sto we go lo -
ka li zo wa nia su row ców, ma te ria łów i pół pro -
duk tów; kom ple ta cji pro duk cji i zle ceń pro -
duk cyj nych; od wzo ro wa niu tech no lo gii pro -
duk cyj nej (BOM) czy pla no wa niu zgod nie
z za ło że nia mi Le an Ma nu fac tu ring. Roz wią -
za nie WMS za pew nia też peł ne śle dze nie wy -
ro bu go to we go oraz za awan so wa ną kon tro lę
ja ko ści na każ dym eta pie pro duk cji, włącz nie
z do kład ną iden ty fi ka cją ru chów ma te ria ło -
wych, w szcze gól no ści w od nie sie niu do kon -
kret nych par tii pro duk cyj nych.

Ry nek IT zmie rza w kie run ku co raz więk -
szej au to ma ty za cji i ro bo ty za cji pro ce sów
sprze da żo wych, pro duk cyj nych i lo gi stycz -
nych przy wy ko rzy sta niu in no wa cyj nych roz -
wią zań. Te go ty pu roz wią zań nie bra ku je rów -
nież w Pol sce. Dla ro dzi me go pro du cen ta
z bran ży po li gra ficz nej wpro wa dzi li śmy au to -
ma tycz ne ste ro wa nie trans por tem we wnętrz -
nym dzię ki in te gra cji Exper tWMS z wóz kiem
sys te mo wym po ru sza ją cym się po pę tli in duk -
cyj nej. Sys tem Exper tWMS ko mu ni ku je się
bez po śred nio z wóz kiem i za rzą dza je go za da -
nia mi. De cy du je m.in., gdzie ma do star czyć
okre ślo ne pa le ty, w któ re miej sce na le ży je
zło żyć, okre śla jąc przy tym naj bar dziej opty -
mal ną ścież kę prze jaz du we dług za ło żo nych
al go ryt mów. 

Dla dys try bu to ra z bran ży na rzę dzio wej
zin te gro wa li śmy Sys tem Exper tWMS z re ga -
ła mi ka ru ze lo wy mi oraz win do wy mi z do dat -
ko wą ob słu gą Put by Li ght. Dla Sys te mu r
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