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Factory Intelligence

Rychlost a transparentnost 

Důvěra v data 

Samooblužná analytika a reporting 

Přístup odkudkoliv 

Sdílení a kolaborace 

Rozhodování podložené daty 

Zvyšování konkurenční výhody 

Snižování rizika 

Jednotný analytický nástroj nabízí okamžitý přístup 

všem uživatelům ke stejným informacím napříč 

všemi podnikovými daty bez nutnosti  chybové  

a zdlouhavé ruční práce.


Automatické aktualizace dat vám zaručují vždy 

nejčerstvější informace bez nutnosti zdlouhavého 

čekání na jejich přápravu nebo ověřování 

správnosti.


Odhalování kořenových příčin a funkce pro 

samostatné dynamické filtrování, výběr časového 

období a proklikávání se v grafech a vizualizacích 

do většího detailu umožňuje se samostatně dostat 

ke kořenovým příčinám a driverům, které umožní 

rychle dosáhnout kvalifikovaného rozhodování.


Dashboardy, optimalizované pro smart zařízení,  

ke kterým máte přístup kdykoliv potřtebujete.


Vaše poznatky můžete sdílet, přesně v pohledu,  

ke kterému jste se dopracovali, anižbyste museli 

ukládat soubor a strachvat se, že si robot bude 

dál žít vlastním životem.


Díky dostupnosti všech dat online můžete 

provádět ad-hoc analýzy během porad a činit 

rozhodnutí ihned na místě, aniž by vám chyběl 

potřebný detail nebo prezentovaná data již 

nebyla aktuální


Přístup k novým pohledům na struktury nákladů  

a struktury nabízeního portfolia produktů vedou  

k lepším strategickým rozhodnutím, které budo 

mít za následek zvyšování ziskovosti  

a konkurenceschopnosti vašeho podnikání.


Díky datům napříč organizací a forecastům,  

které Factory Intelligence nástroje umožňují 

budou vaše rozhodnutí vždy podložena 

naximálním množstvím podkladů a eliminují 

kritické množství neznámých, které mohou mít 

potenciální negativní dopad na vaše rozhodnutí. 

Co MI TO DÁ?

Kdy se to hodí? 

Fincance a Controlling

Analýza finančních metrik a KPIs napříč obdobími  

a v dynamicky se měnícím  detailu


Pokročilé analýzy nákladových položek a příčin 

jejich vzniku 


Analýzy profitability napříč produktovým 

portfoliem a podnikovými procesy,  

či projekty


Vizualizace stavu pohledávek  

a závazků, majetku nebo cashflow v reálném čase


Tvorba finančních forecastů

Obchod

Sledování plnění cílového objemu a marže po 

produktech a analýza příčin odchylek


Prediktivní analýzy odvolávek na základě  

historických dat


Vícedimenzionální pohled na CRM data


Analýzy výkonnosti obchodníků s rozpadem na 

zákazníky, projekty, aj. 


Ad-hoc clustrování produktů a zákazníků

Jak to funguje  
A co to umí?

Řešení se skládá ze tří hlavních komponent:



Sběr dat

Logická vrstva a databáze 

Prezentační vrstva

 - data stáhneme z předem 

definovaných primárních zdrojů (např. ERP, stroj, 

linka, atd.)   

- následně data 

očistíme, upravíme do stejného formátu  

a uložíme do databáze k dalšímu zpracování
 

 - rozhraní pro reporting, 

analýzy a podporu rozhodování nad daty 

z databáze





Sběr dat z primárních systémů může být realizován 

mnoha způsoby (API, ODBC, nativní připojení, RPA, aj.). 

Klíčem je integrační vrstva, která data posbírá  

a převede do jednotné podoby, abychom je mohli 

nahrát na jedno místo - do databáze. 

Mozkem řešení je databáze, ve které jsou data ze 

všech napojených primárních systémů uložena, 

očištěna a dále zpracovávána. Zde se také tvoří logika 

fyzických procesů a dodává se kontextk datům pro 

správné následné výpočty.



Výstupem je uživatelsky přívětivé rozhraní s grafickým 

zobrazením dat z databáze upravených do podoby 

měřených metrik, grafů a dashboardů. Formát a 

použité technologie jsou vždy závislé na individuálních 

požadavcích a technologických restrikcích. 

Reporting a analýza OEE, TEEP, aj.


Analýza zmetkovitosti a prostojů v kontextu dalšch 

dat výroby jako strojů, zakázek nebo směn


Analýzy úrdržby, MTTF a MTTR v kontextu dalších 

podnikových dat


Analýza zmetků a scrapu v kontextu dalších 

podnikových dat


Analýza nákladů na provoz strojů


 

Výroba

CO TO JE?
Factory Intelligence (FI) je soubor nástrojů a postupů, 

kterými lze transformovat data v hodnotné informace, 

které lze interpretovat pro provozní a strategická 

rozhodnutí. Factory Intelligence dává do souvislostí 

informace napříč celou společností z systémů, aplikací  

a procesů a umožňuje tak reportovat minulost, 

sledovat současnost a predikovat budoucnost. 

Zásadní přidanou hodnoutou je rychlost, kvalita  

a úplnost informací které se opírají o fakta. Nástroje 

pro FI narozdíl od excelu drží data v jednom zdroji 

napříč celým podnikem, a tím pádem nehrozí, že by 

organizace pracovala s více zdroji pravdy.  

Dále umožňuje tato data přetavit do intuitivně 

interpretovatelné grafiky, ve které je možné data 

dynamicky filtrovat nebo měnit detail dat, podle 

aktuální, nebo pravidelné potřeby.

Factory Intelligence dává managementu do rukou 

intuitivní nástroj, pro transparentní sledování KPI, 

umožní sestavovat analýzy na počkání, interpretaci 

vhodnými grafickými výstupy a objevování kořenových 

příčin problémů. Vše v uživatelském rozhraní, které je 

jednoduché pro použití a konzumaci informací. 



Factory Intelligence je s vámi všude tam, kde ho 

potřebujete. Ať už na PC, mobilu, či tabletu. Umožňuje 

jednoduše sdílet poznatky s kolegy, bez zbytečné 

tvorby jednorázových souborů nesčetných verzí. Díky 

Factory Intelligence budete mít v rukou mocný nástroj, 

který vám pomůže rozklíčovat "proč" a "co když". 

Jak bude probíhat 

implementace?

Logistika a Supply Chain

Analýza WIPu a skladových zásob


Analýzy lead-time a odhalování potenciálních výpadků 

v dodávkách


Pokročilé analýzy ideálních objednávek, cash-to-cash 

cyklů, stock-outů, reklamací, obrátky materiálu


Analýzy nákladů interní logistiky

Analýza1.
Sběr business požadavků - definice 

cílového stavu, požadovaného 

detailu, přesnosti, aktuálnosti dat. 


Gap analýza - definice rozsahu 

projektu, nákladů, požadovaného 

času na implementaci.


Technické požadavky - přetavení 

business požadavků do požadavků 

na IT architekturu, použité 

technologie a požadavky na 

integrace.


Design řešení2.

Volba technologie, nástrojů, 

komunikačního rozhraní, HW 

požadavky.


Návrh datové architektury, 

tvorba datového modelu 

a požadavků na data


3.

Vývoj DWH a datamartů, 

datového modelu, ETL procesu, 

reportů.


Vývoj Zprovoznění4.

Postupný roll-out na produkční 

prostředí a testování ve spolupráci  

s IT zákazníka a klíkovými business 

uživateli.


Pro dosažení co nejrychleji zpětné 

vazby se projekt dodává agilní 

formou, kdy je finální řešení dodávání 

ve více menších releasech a umožňuje 

to za chodu přizpůsobovat řešení 

nově vzniklým požadavkům 

zákazníka.


Školení, údržba a technická 
podpora


5.

Zaškolování uživatelů


Předání dokumentace


Technická podpora a údžba  

už bude probíhat podle toho,  

jak se s vámi dohodneme

Pro více informací kontaktuje:
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