RAPORT – IT W PRZEMYŚLE METALOWYM

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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nego systemu lub na wybór aplikacji modułowych, które umożliwiają korzystanie
ze wszystkich wspomnianych funkcjonalności
w ramach jednego zintegrowanego pakietu.
Efekt synergii wydaje się najbardziej efektywny i wielu dostawców oprogramowania IT dla
firm produkcyjnych posiada w swojej ofercie
rozwiązania, które go umożliwiają – dodaje
Adam Szafrański.
Na pytanie o to, na co obecnie stawiają klienci, Michał Adamowski odpowiada, że przede
wszystkim na integrację procesów biznesowych całej firmy. Przykładem rozwiązania,
które to umożliwia, jest system ERP Streamsoft Prestiż. – Daje on możliwość zachowania
spójności danych i kontroli nad kluczowymi
kwestiami w jednym narzędziu. A jeśli dodamy do tego rozbudowany moduł zarządzania
produkcją, integrację MES/nesting w standardzie oraz szereg funkcjonalności dla handlu

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.
ostęp technologiczny w zakładach produkcyjnych dotyczy nie tylko technologii
wytwarzania, ale również narzędzi wspomagających ten proces. Rozwiązania informatyczne stały się jednym z kluczowych elementów stanowiących pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwem.
– Na rynku dostępna jest szeroka gama narzędzi IT mających wspierać przedsiębiorstwa. Od tych, które nazwać możemy dziedzinowymi, jak np. programy do obsługi procesu
produkcyjnego, aż po kompleksowe rozwiązania, które dają znacznie więcej możliwo-
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ści – mówi Michał Adamowski, dyrektor
sprzedaży Streamsoft Prestiż.

i czasem realizacji. Przykładem jest firma
Stalprodukt, która od kilkunastu lat wykorzystuje światowej klasy system ERP IFS oraz nasze narzędzia CONSORG BI dla potrzeb raportowania i budżetowania.
– Podstawowym systemem w większości
dużych firm produkcyjnych, niezależnie
od branży, nadal jest system klasy ERP. Jed-

nak coraz wyraźniej zaznacza się trend polegający na inwestowaniu w dodatkowe narzędzia, których funkcjonalność wykracza poza
standard – mówi Adam Szafrański, konsultant
w firmie DSR. – Rośnie zainteresowanie systemami przeznaczonymi do zaawansowanego
planowania i harmonogramowania produkcji

(APS, MPS), zarządzania procesem produkcji
(SFC, MES) oraz do zarządzania utrzymaniem
ruchu (EAM, CMMS). Każdy z tych systemów
po integracji z systemem ERP pozwala
na optymalizację jednego z obszarów działalności przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb firmy decydują się na wdrożenie wybra-

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

reklama

Produkcja pod kontrolą
Jak wyjaśnia Marian Szary, prezes firmy CONSORG, branżę stalową można uznać za jeden
z najbardziej zinformatyzowanych sektorów
przemysłu. – Standardem jest dobrze wdrożony system co najmniej klasy MRP (Material
Resource Planning), a w niektórych firmach
ERP (Enterprise Resource Planning) z mocnym modułem produkcyjnym pozwalającym
zaplanować zlecenia wraz z ich kosztami

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

i usług, w które wyposażony został system,
otrzymujemy narzędzie użytkowane obecnie
przez ponad 4 tys. firm. Oczywiście na tę pozycję rynkową produkowanego przez Streamsoft rozwiązania wpływa także nasza umiejętność dopasowania rozwiązań do indywidualnych wymagań klienta oraz wiedza o specyfice rynku, podparta wieloletnią praktyką wdrożeniową – wylicza Michał Adamowski.
Ponieważ dla każdej firmy niezwykle istotne
jest odpowiednie szacowanie kosztów, dobry
system IT musi umożliwiać symulację z tym
związaną. – 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 – mówi
Daniel Duda, dyrektor Pionu Systemów ERP
w firmie OPTeam. – Dodatkowo dzięki zastosowaniu systemów pozwalających na symulację
otrzymujemy informacje o wykorzystaniu naszych zasobów: ludzkich, materiałowych czy
maszynowych. Zyskujemy również wiedzę
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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.

NOWA STAL

o samym procesie realizacji (odczyty z maszyn
czy też specjalnie przygotowanych stanowisk
umożliwiających bezpośrednie wpisywanie danych dotyczących zrealizowanych zleceń). Symulacja pozwala ocenić rzeczywisty koszt potencjalnego zamówienia i na jego podstawie
szybko przygotować wstępną kalkulację zlecenia potrzebną na etapie ofertowania.
Zdaniem Daniela Dudy niezwykle ważne są
również narzędzia umożliwiające monitorowanie wskaźników efektywności, które zwiększają wydajność zarówno linii produkcyjnych,
jak i całych fabryk. – Obok wyspecjalizowanych systemów istotne stają się elastyczne
rozwiązania umożliwiające tworzenie aplikacji przygotowanych pod indywidualne potrzeby użytkowników, wynikające ze specyfiki realizowanych operacji. Są to platformy low code, które pozwalają na szybkie tworzenie nowych czy też intuicyjną modyfikację istniejących aplikacji przez użytkowników końcowych. Tego typu rozwiązania – tłumaczy Da-
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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.
Dodaje on, że przeważająca część stosowanych obecnie systemów wspierających procesy produkcyjne koncentruje się na planowaniu i ewidencji poszczególnych etapów działalności wraz ze śledzeniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych na wszystkich
etapach produkcji. Pozwalają one, na podsta-
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niel Duda – połączone w jeden spójny mechanizm, w znaczący sposób podnoszą ergonomię zarządzania nowoczesnym zakładem produkcyjnym. Taki scenariusz zastosowaliśmy
u jednego z naszych klientów w branży obróbki metali, u którego proces handlowy rozpoczyna się po otrzymaniu zapytania z rynku,
które kierowane jest do działu projektowego,
skąd pozyskuje się komplet informacji, zarówno o terminach możliwej realizacji, jak i jej
ewentualnych kosztach. Mając te dane, jest się
w stanie podjąć decyzję o sensowności realizacji danego projektu.
– 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 – przekonuje Michał Siedlecki, wiceprezes firmy Simple.
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wie definicji procesów technologicznych, planować zakupy materiałowe, bilansować moce
produkcyjne i generować dokumentację
warsztatową. Systemy do ewidencji produkcji
MES (Manufacturing Execution System) zbierają dane dotyczące przebiegu wytwórczego
z hali produkcyjnej, co pozwala na identyfikację potencjalnych problemów oraz aktywne
działania skutkujące podniesieniem jakości
produkcji i obniżaniem kosztów. Dane zebrane podczas procesu produkcji umożliwiają
kalkulację kosztów wyrobów.
– Z każdym rokiem coraz więcej firm cieszy się z korzyści, jakie można osiągnąć poprzez wydobywanie z danych użytecznej wiedzy – przekonuje Piotr Wójtowicz, prezes StatSoft Polska. – Popularność zyskują zaawansowane platformy analityczne, np. Tibco Data
Science, które wykorzystują metody uczenia
maszyn i dają ogromne możliwości w analizie
danych dotyczących zarówno sprzedaży, jak
i produkcji. Dzięki tym systemom jesteśmy
w stanie optymalizować procesy produkcyjne,
ograniczać koszty związane z zużyciem mediów i emisją dwutlenku węgla, przewidywać
trendy na rynku i zachowania klientów.

poinformuje dział controllingu i inżyniera procesu zaraz po wystąpieniu takiej anomalii.

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.
O optymalizacji, odpowiednim planowaniu
oraz narzędziach, które to umożliwiają wspomina również Marian Szary. – Przedsiębiorstwa poszukują możliwości zbierania szczegółowych danych o stanie procesów produkcyjnych, najlepiej w czasie rzeczywistym. Nie
wystarcza raportowanie raz w miesiącu czy
raz w tygodniu oraz zbieranie informacji poprzez spisywanie danych z liczników. Koniecznością staje się bieżąca obserwacja danych ilościowych i jakościowych, by szybko
reagować na wszelkie anomalie.
Jak dodaje prezes CONSORG, jego firma
opracowała system, który umożliwia tworze-

nie inteligentnych raportów na bazie dużych
zbiorów danych. – Inżynier procesu produkcyjnego nie musi analizować kilkudziesięciu
raportów, lecz tylko te, które podpowiada system, ponieważ zawierają jakieś anomalie (niekoniecznie negatywne). Jednym z prostych
zastosowań systemu jest wykrywanie luk
i nieprawidłowości w danych z systemu produkcyjnego w trybie ciągłym. Oznacza to, że
na koniec miesiąca nie mamy sytuacji, w której w gąszczu tysięcy zleceń produkcyjnych
zostały zapisane nieprawidłowe dane i nie da
się ich odwrócić, ponieważ wszystkie obliczenia kosztów itd. już zostały wykonane. System
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Ciągłe zmiany
– Rok 2020 możemy, bez żadnej przesady, nazwać czasem dużych zmian, oczywiście
w większości wymuszonych przez specyficzną sytuację związaną z COVID-19. Niewątpliwie ma to spory wpływ także na stosunek
klientów do oferowanych produktów
i usług – mówi Michał Adamowski. – W przypadku rozwiązań IT mam na myśli inne podejście do oceny znaczenia poszczególnych funkcjonalności. Obserwujemy, że na znaczeniu
zyskują m.in. automatyzacja obiegu dokumentów czy sprawozdawczości podatkowej,
zdalny dostęp do obsługi kadrowo-płacowej
oraz kwestia uprządkowania procedur w za-

kresie raportowania strategicznego i operacyjnego. Oczywiście wszystko to związane jest
z trybem pracy zdalnej, w której większość organizacji działała lub nadal działa.
– Kolejna kwestia – dodaje Michał Adamowski – to nastawienie do finansów. Do niedawna
dominował model tradycyjny: zakup licencji
przez klienta. – Obecnie widzimy zainteresowanie modelami ASP czy online. Są to modele
usługowe oparte na comiesięcznej opłacie,
w ramach której użytkownik zyskuje dostęp
do systemu oraz aktualizacji, a w modelu online również do infrastruktury. Daje to zdecydowanie szersze możliwości w zakresie dopasowania opłat do bieżących potrzeb kadrowych
i kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
– Ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest
wymiana informacji z dowolnego miejsca

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.

na świecie. Wielu naszych klientów zdecydowało, aby ich zespoły projektowe pracowały
zdalnie z domu – mówi Agnieszka Ostrowska,
menedżer marketingu w firmie Construsoft. – Potrzebowali oni stosownych narzędzi,
np. rozwiązań umożliwiających pracę w chmurze: Tekla Model Sharing oraz Trimble Connect.
Co ciekawe, tylko w marcu i kwietniu tego
roku do wspomnianej platformy Trimble Connect, która łączy wszystkich uczestników procesu budowlanego z danymi potrzebnymi
do podejmowania decyzji i zwiększania wydajności zespołu, dołączyło 1,2 mln użytkowników na całym świecie.
– Zdalny dostęp do systemu ERP z poziomu
aplikacji desktopowych, webowych i mobilnych to kolejny z obowiązujących trendów.
Stawiamy na niego, projektując coraz więcej
w architekturze MDA. Dostęp do danych nie
tylko z zasobów firmowych, ale w każdym
miejscu, w jakim znajdzie się użytkownik, to
w obecnej rzeczywistości zdecydowanie klucz
do efektywnej produkcji, handlu i usług – wyjaśnia Michał Adamowski. – Na popularności
zyskują także aplikacje uzupełniające działanie systemu, w naszym przypadku np. Panel
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Pracownika Streamsoft. Wspomagają one zarządzanie strukturą rozproszonych na homeoffice pracowników. Z poziomu tej aplikacji
można rozliczać osoby przebywające na opiece, ustalać grafiki pracy, rejestrować L4 czy
wystawiać i odbierać odcinki płacowe.
Firmy zmuszone w ostatnich miesiącach
do zmiany modelu działania przeniosły swoją
aktywność do Internetu. Poszukiwały rozwiązań wspierających zarówno pracę biurową,
komunikację pracowników, jak i procesy B2B,
B2C. W pierwszym przypadku niezbędne
okazały się rozwiązania do telekonferencji
i pracy grupowej, w drugim rozwiązania szeroko pojętego e-handlu oraz integracji z dostawcami usług kurierskich i transportowych.
– Coraz częściej też 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 przez przeglądarkę – wyjaśnia Rafał Pawłowski, architekt rozwiązań biznesowych w firmie Simple.
Zdaniem ekspertów przyszłość mają takie
rozwiązania, które dają firmie jak największą

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.
elastyczność, możliwość dopasowywania się
do zmian rynkowych i potrzeb wewnątrz organizacji. W praktyce może to oznaczać np.
możliwość szybkiego przebranżowienia, przeprofilowania produkcji.
– Czas reakcji na zmiany i zdolność do odpowiedzi poprzez podejmowanie szybkich,
trafnych decyzji jeszcze bardziej zyskały
w ostatnim czasie na znaczeniu – mówi Adam
Szafrański. – Może się to stać kołem zamachowym rozwoju Internetu rzeczy (IoT) w Polsce
w ramach koncepcji Przemysłu 4.0. Rozwój tej
technologii umożliwia pobieranie danych pochodzących bezpośrednio z maszyn oraz hali
produkcyjnej za pomocą odpowiednich czujni-

ków przy stosunkowo niewielkich nakładach
inwestycyjnych. Na rynku są już dostępne
oprogramowania umożliwiające gromadzenie
i analizę tych danych, co pozwala m.in.
na ograniczenia przestojów maszyn, przewidywanie oraz zapobieganie ich awarii (działania predykcyjne i prewencyjne), a także optymalizację parametrów pracy maszyn w celu
poprawy ich wydajności. Wszystko to odbywa
się w czasie rzeczywistym, a wyniki mogą być
dostępne za pomocą przeglądarki internetowej na dowolnych urządzeniach mobilnych
lub stacjach PC.
– Kluczową wartość dla kadry zarządzającej zakładami produkcyjnymi różnych branż
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stanowi szybkość dostępu do informacji – mówi Daniel Duda. – Informacje te potrzebne są
na każdym etapie podejmowania decyzji, czy
to związanych z właściwym zatowarowaniem,
kosztorysowaniem czy też optymalizacją zasobów ludzkich lub technologicznych. Istotne
więc będzie precyzyjne monitorowanie warunków realizacji procesów i związana z tym
praca na dużej ilości danych. To z kolei będzie
wymagało stosowania zróżnicowanych narzędzi informatycznych, zarówno specjalizowanych systemów produkcyjnych, jak i rozwiązań z obszaru IoT czy platform low code.
– W przyszłości rynek niewątpliwie będzie
kształtowała koncepcja czwartej rewolucji
przemysłowej, określana jako Przemysł 4.0 – dodaje Zbigniew Strojnowski, architekt baz danych i główny projektant systemu
ERP w firmie Simple. – Chodzi o zbiór nowych

technologii, które mają znacząco zmienić przemysł poprzez pogłębianie cyfryzacji w gospodarce oraz informatyzację produkcji. Internet,
jako środek komunikacji pomiędzy ludźmi,
stanie się też Internetem rzeczy (IoT). Docelowo mają powstawać inteligentne fabryki,
w których maszyny komunikują się między
sobą. W samym procesie produkcyjnym udział
człowieka będzie ograniczany do minimum.
Ten cały układ wymaga jednak utrzymania,
napraw i remontów – tu udział człowieka będzie się zwiększał. Pełne usieciowienie procesów produkcyjnych jest jeszcze przyszłością,
aczkolwiek są już wdrażane nowoczesne rozwiązania, np. automatyczne linie produkcyjne
zintegrowane z oprogramowaniem do zarzadzania produkcją i łańcuchem dostaw.
Zdaniem Zbigniewa Strojnowskiego cały
ten system będzie wymagał sprawnego opro-

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

gramowania. Z uwagi na zmienność potrzeb
rynkowych i oczekiwanie szybkich wyników
trudno będzie opierać się na sztywnych algorytmach optymalizacyjnych. Dlatego już teraz
prowadzone są prace nad wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w przemyśle.
– Swoje miejsce w przyszłości znajdzie też
znana koncepcja Just in Time, która zakłada
produkcję typu Pull (produkuj tyle, ile trzeba) – przekonuje Zbigniew Strojnowski. – Sprawdzi się ona w branżach, w których
produkcja odbywa się na zamówienie, w krótkich seriach, w wielu wariantach wykonania.
– Niemal w każdym obszarze przemysłu
analizowane są coraz większe ilości danych
i jednocześnie rosną potrzeby związane z łatwym i szybkim dostępem do wyników analiz. Z tych powodów jeszcze bardziej potrzebne będą narzędzia, które integrują dane
z wielu źródeł i udostępniają informacje
w czytelnej, atrakcyjnej wizualnie formie
różnym użytkownikom. Takimi narzędziami
są Tibco Data Virtualization oraz Tibco Spotfire, które posiadamy w ofercie – podsumowuje Piotr Wójtowicz.
NS
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Jak wspierać procesy
sprzedaży i produkcji
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?

Nr 3/2020 (51)

ExpertWMS półka w regale to adres lokalizacyjny, która wywoływana jest w danym procesie i zjeżdża do operatora, aby pobrał z niej lub
odłożył towar zgodnie z dyspozycją. Dla tego
klienta usprawniliśmy również proces obsługi
e-commerce przez implementację strategii
multipicking (Pick & Sort) i zintegrowaliśmy
ExpertWMS z wózkami kompletacyjnymi
z obsługą Put to Light.
Mówiąc o trendach, warto wspomnieć również o wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości (AR-Augmented Reality) w logistyce
i produkcji. System ExpertAR naszego autorstwa to rozwiązanie wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość w procesie kompletacji
magazynowej i kontroli wysyłki.
Projekt będący w trakcie opracowania
przez nasz dział R&D to System ExpertPack,
czyli zautomatyzowany, półautonomiczny system kompletacji i pakowania oparty na mechanizmach sztucznej inteligencji oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości.
Umożliwia on inteligentne przydzielanie
i realizację zadań kompletacyjnych i pakujących. Oparty jest na module uczącym się, personalizującym zadania dla operatora oraz module pakującym, optymalizującym położenie
towarów w opakowaniach.
Projekt, nad którym prace rozpoczęliśmy
pod koniec 2019 r., a o którym również warto wspomnieć, jest System ExpertLOG. Kluczowym zagadnieniem w tym przedsięwzięciu jest opracowanie rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości (AR), które w środowisku
magazynowym może być obsługiwane
za pomocą komend głosowych z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania języka
naturalnego (NLP) w celu intuicyjnego i naturalnego obsługiwania procesów logistycznych.
Projekt zakłada opracowanie dynamicznych algorytmów przetwarzających w czasie
rzeczywistym duże ilości danych głosowych
(przetwarzanie języka naturalnego) oraz pozwalających na szybkie i optymalne rozpoznawanie mowy operatora i wydawanych komend w zależności od położenia w procesie
magazynowym.
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zynnikiem łączącym wspomniane sfery
działalności każdej firmy jest system
WMS (Warehouse Management System),
czyli rozwiązanie informatyczne służące
do kompleksowego zarządzaniu ruchem produktów w magazynach. Oprogramowanie
klasy WMS pozwala na ewidencję, kontrolę,
zarządzanie i optymalizację wszystkich procesów magazynowych, zarówno w zakresie
organizacji sprzedaży, jak i produkcji.
W przeciwieństwie do systemu ERP WMS
jest wyspecjalizowanym programem logistycznym przeznaczonym do wykorzystania
we wszelkiego rodzaju magazynach. System
WMS pomaga w bieżącej pracy działu sprzedaży. Wspiera też organizację produkcji,
m.in. dzięki możliwości natychmiastowego lokalizowania surowców, materiałów i półproduktów; kompletacji produkcji i zleceń produkcyjnych; odwzorowaniu technologii produkcyjnej (BOM) czy planowaniu zgodnie
z założeniami Lean Manufacturing. Rozwiązanie WMS zapewnia też pełne śledzenie wyrobu gotowego oraz zaawansowaną kontrolę
jakości na każdym etapie produkcji, włącznie
z dokładną identyfikacją ruchów materiałowych, w szczególności w odniesieniu do konkretnych partii produkcyjnych.
Rynek IT zmierza w kierunku coraz większej automatyzacji i robotyzacji procesów
sprzedażowych, produkcyjnych i logistycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań. Tego typu rozwiązań nie brakuje również w Polsce. Dla rodzimego producenta
z branży poligraficznej wprowadziliśmy automatyczne sterowanie transportem wewnętrznym dzięki integracji ExpertWMS z wózkiem
systemowym poruszającym się po pętli indukcyjnej. System ExpertWMS komunikuje się
bezpośrednio z wózkiem i zarządza jego zadaniami. Decyduje m.in., gdzie ma dostarczyć
określone palety, w które miejsce należy je
złożyć, określając przy tym najbardziej optymalną ścieżkę przejazdu według założonych
algorytmów.
Dla dystrybutora z branży narzędziowej
zintegrowaliśmy System ExpertWMS z regałami karuzelowymi oraz windowymi z dodatkową obsługą Put by Light. Dla Systemu
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