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Paperless Factory

Kdy se to hodí? 

Jak to funguje  
A co to umí?

Řešení se skládá ze tří hlavních komponent:



Rozhraní pro zadávání dat

Logická vrstva a databáze

Prezentační vrstva

 - zjednodušeně jde o 

tablet/PC/HMI s vhodnoou podobou aplikace pro 

zadávání dat (např. opetárorem)
  

 - část, která 

zpracovává sesbíraná data a propisuje je do 

dalších systémů, včetně všech výpočtů
 

 -  rozhraní pro prezentaci  

sledovaných výstupů (liší se dle případu) 






Pro zadávání informací v provozu operátor používá 

dotykový tablet s aplikací, jejíž design navrhujeme 

na základě již existujících známých papírových 

šablon na základě nejlepších praktik v oboru "user 

experience - UX"



Mozkem řešení je databáze, ve které se nachází 

paměť záznamů, logika pro dodání kontextu těmto 

záznamům a integrovaná data z jiných systémů, 

potřebná pro další vyhodnocování. Integrace se 

systémy jsou nastavitelné jak napřímo, tak i pomocí 

SW robotů v případě "neintegrovatelných" systémů.



Výstupem je manažerské rozhraní s grafickým 

zobrazením sledovaných metrik. Formát a použité 

technologie jsou vždy závislé na individuálních 

požadavkcích. Ať už se jedná o software pro 

analytiku historických dat, grafický dashboard 

s real-time ukazateli nebo export do existujícího 

programu v podniku.

1. Digitalizace analýzy vadných výrobků

Výzva


Řešení


Výsledek


Specializovaný pracovník vyhodnocující dekorativní 

vady a důvody vysoké specializace je těžce 

nahraditelný.


Pracovník prováděl záznamy do papírových archů a 

snaha dříve digitalizovat vstupy pomocí excelu vedla 

k výraznému zpomalení procesu.


Tato data z archů následně přepisují další 

zaměstnanec kontroly kvality do 2 informačních 

systémů a následně exportuje do reportovacího 

excelu. Vzniká zpoždění v vyhodnocení dat produkce 

2 dny.


Vyvinutý User-interface na míru v totožném designu 

jako zápisový arch na dotykové obrazovce s 

ovládáním  

a zapisováním pomocí stylusu.


Integrace s SAP, SW pro oddělení kvality.


Přístup k datům do 1 hodiny místo 2 dní.


Úspora časového fondu dalších pracovníků kvality při 

pře díky automatickému přenosu dat do ERP a 

dalšího informačního systému v pravidelném 

časovém intervalu.


Úspora ve spotřebě papíru a nutnosti tisku šablon 

pro zmetkové hlášení.


Zachovaný ergonomický proces záznamu prvního 

vstupu dat.

2. Digitalizace sběru informací od operátorů na lince

Výzva


Řešení


Výsledek


Výrobní podnik sbírá data z desítek strojů pomocí 

zápisů operátorů do papírových archů u každého 

stroje. Zapisují se vyrobená množství, počet  

a příčiny vadných kusů a délka a příčina prostojů.


Údaje o prostojích a zmetcích jsou často zkreslené.


Následní procesování informací z papíru a převod do 

ERP a reportovacího excelu zabírá administrativní 

pracovnici 50% jejího časového fondu, je chybový, 

pomalý.


Zákazník požadoval rychlé  

a intuitivní řešení bez nutnosti zásahu do strojů.


Aplikace na míru na dotykovém panelu  

s automatickým nahráváním výrobního plánu, 

kontroly plnění plánu a nutnými kroky pro záznam 

zmetků a prostojů v okamžik jejich vzniku.


Automatické odesílání dat do databáze a vizualizace 

pomocí reportingové platformy.


Generování datových souborů pro další reporting


Zobrazování stavy výroby a plnění plánu téměř  

v reálném čase (původní zpoždění až 4 dny)


Snížení zátěže administrativní pracovnice pro 

přípravu reportů z 50% na 5% časového fondu.proces 

záznamu prvního vstupu dat.

Vývoj aplikace3.

Vývoj datového uložiště, vývoj 

integračních pravidel


Vývoj jednotlivých grafických 

rozhraní


Testování ve spolupráci  

s koncovými uživateli


Design řešení2.

Návrh IT architektury, definice 

požadavků na HW a integrace SW


Design uživatelských rozhraní, 

databáze a prezentačního 

rozhraní


Jak bude probíhat 

implementace?

Konzultace1.

Sběr a vyhodnocení specifik 

konkrétního business case - 

limitující vlastnosti pro technologii 

z pohledu ergonomie, náročnosti 

na provoz a požadavků na 

integrace a rychlost přenosu dat.


Instalace a zprovoznění4.
Instalace HW zákazníkem


Zprovoznění na místě

Co to je? 
Pojmem (PLF) máme na mysli 

transformaci takových procesů a činností,  

ve kterých se data sbírají a zpracovávají v tzv. 

formátu "tužka-papír", do digitální podoby využitím 

vhodných nástrojů a technologií. Cílem PLF je 

procesy, nebo činnosti zefektivnita dosahovat tak 

finančních i časových úspor. Množství případů 

využití Paperless Factory je obrovské, sami můžete 

posoudit, kde ve vašem podniku stále 

zaznamenáváte a zpracováváte klíčová data ručně 

a jakých úspor byste mohli dosáhnout jejich úplnou 

náhradou za automatizovaná, bezchybná  

a okamžitá. 

Paperless Factory 

Nutným předpokladem pro PLF jsou 

standardizované procesy.  Zásadní pro úspěšnost 

PLF je také tvorba takového uživatelského rozhraní 

(aplikace), se kterou se klíčoví uživatelé naučí 

rychle a intuitivně pracovat. 



Protože je každý zákazník unikátem, uvádíme zde 

soubor technologií, které dohromady tvoří PLF. 

Co MI TO DÁ?

Okamžitá informovanost 
klíčových lidí

Při propojení záznamůz shop-flooru  

s reportovácím nástrojem získáte téměř 

okamžitě vhled do aktuálního stavu výroby 

nebo stavu pracoviště, kde nyní sbíráte 

vstupní data na papírové archy.

Úspora mzdových nákladů

Odstraněním nutných mezikroků jako přepisu 

dat z papíru do excelu, nebo následnému 

ručnímu přepisu mezi systémy lze ušetřit až 

50% časového fondu vašich kvalifikovaných 

zaměstnanců.



Zamezení chybovosti 


Díky automatickému přepisu dat zamezíte 

chybám, které se přepisem snadno objevují. 

Minimmalizace lidského faktoru vám šetří 

peníze. 

Zamezení chybné interpretace dat
Digitalizací dat rovnou na vstupu a propojení 

user-interface s dalšími podnikovými systémy 

jako ERP, nebo specializovanými výrobními, 

kvalitářskými SW, nedochází k chybné 

interpretaci dat způsobené lidským faktorem.

Porovnání historických dat

Díky archivaci sbíraných dat si budete moci na 

pár kliknutí zobrazit a porovnat aktuální stav 

s historickými záznamy. 


Konec nezvladatelným Excelům s 20+ Mb
Hlavním přínosem je práce nad jednou verzí 

pravdy, což je v Excelu mnohdy nadlidský 

výkon. 

Školení, údržba a technická 
podpora


5.

Zaškolení personálu pro obsluhu 

SW


Technická podpora a údžba 

probíhá dle dohody o úrovni 

poskytovaných služeb

Pro více informací kontaktuje:


Alexey Makovijčuk


Consultant


+420 776 860 006


Domluvit schůzku
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