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Kratek povzetek 
Za vsako podjetje obstaja vsaj en proces, ki 

je vitalnega pomena. Pri proizvodnih podjetjih 
je to navadno prav proces proizvodnje, ki 
zajema vse pomembne procese od vhodnih 
surovin, energije, naprav, postopkov, 
vzdrževanja in še veliko ostalega. Vse to vpliva 
na kakovost, ceno, profit. Uspešnost podjetja je 
pogojena s tem kako obvladuje in razvija svoj 
glavni proces. Pri tem ima seveda glavno vlogo 
organizacija in vodstvo, ki morajo ustrezno 
organizirati in motivirati zaposlene, da vpeljejo 
in stalno razvijajo to ključno konkurenčno 
prednost vsakega podjetja. 

Še pred kratkim smo konkurenčno prednost lahko 
zagotavljali z uporabo »klasičnih« sredstev. Dobri 
stroji, učinkovita logistika, motivirani delavci, dobro 
vzdrževana oprema, primerna nabavna veriga, 
uspešna prodaja. V vedno bolj zaostrenem 
konkurenčnem boju to ni več dovolj. V svoj 
besednjak uvajamo totalno kakovost, obvladovanje 
stroškov, sledljivost, v izračunih pa potrebujemo 
prave podatke. Ni nam dovolj, da lahko obdelujemo 
statistične informacije, prav tako ni dovolj, da nam 
struktura vodenja zagotavlja izdelavo izdelka, ki ga 
potrebujemo. Potrebujemo več, to pa je: 

• informacije v realnem času 

• simulacija variant 

• podpora odločitvam v realnem času 

• arhivirane podatke, ki so dostopni v 
realnem času 

• sodelovanje med strojno in programsko 
opremo, ter vodstvom 

Prav to je področje, kjer lahko vzpostavimo 
učinkovito infrastrukturo, ki bo zagotovila pogoje za 
to, da bodo vaši strokovnjaki  lahko preučevali in 
izboljševali vaše poslovne procese, pri tem pa znali 
vsako svojo odločitev ne le argumentirati, temveč 
tudi razložiti alternative. V primeru nastopa 
problemov, bodo skozi pregled sledi, le te zanesljivo 
prepoznali in tudi znali rešiti in razložiti. 

Na trgu je več ponudnikov podobnih 
sistemov, ki so vsi univerzalni, zahtevajo pa 
veliko znanja za prilagoditev končnemu 
uporabniku. Pri izbiri je zato zelo pomembna 
prava odločitev. Proizvodna industrija je 
specifična in tisti, ki že leta spremljamo ta 
področja, se zavedamo koliko drobnih 
podrobnosti vpliva na uspeh. Prav zato smo 
izdelali predlog zasnove vašega bodočega 
poslovnega informacijskega sistema, ki vsebuje 
vse naše izkušnje in poznavanje vašega procesa. 
Pri tem poskušamo ohraniti do sedaj izvedeno 
avtomatizacijo, iz naprav potegniti ustrezne 
podatke, dopolnimo in dodamo posamezne 
module, ter tako zagotavljamo ohranitev 
dosedanjih investicij in minimalne zastoje v 
proizvodnji. Z uporabo Axeda sistemske 
programske opreme, pa smo dobili trenutno 
najmodernejši sistem za upravljanje z 
napravami (več kot 20 patentiranih rešitev) in 
zagotovili odprtost za druge priklope in kasnejše 
dograditve. 
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Sike iz proizvodnje izdelka 

 

 


