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nové metody řízení podniků v 
elektrotechnice



• nabízíme konzultanty – experty na vaše podnikové procesy

• zdroje znalostí našich konzultantů:
• systém specializovaný na výrobní podniky – QAD

• zkušenosti z implementace ve stovkách výrobních podniků v našem regionu

25 let pomáháme řídit
ty nejsložitější procesy ve slovenských a českých firmách
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• Nemáte dostatek kvalitních zaměstnanců?

• Trávíte mnoho času poradami, hledáním informací, 
řešením nestandardních situací?

• Jste přetíženi a nedosahujete plánovaného zisku?

• Vaše dodávky zákazníkům se dostávají do skluzu?

Časté problémy elektrotechnického 
průmyslu



• Podnikový informační systém (IS) je nejdůležitějším 
nástrojem při řízení firmy:

• Plánuje a řídí výrobu, zásoby a nákup tak, aby zákazníci včas dostali 
své zboží.

• Optimalizuje výrobu, nákup a údržbu tak, aby byly výrobky 
vyrobeny za plánované náklady a firma dosáhla plánovaného zisku.

• Sbírá informace pro podporu rozhodování a plánovací a řídící 
procesy. Ruční evidence/ lidé jsou nahrazovány automatickou 
komunikací IS s výrobními a skladovacími technologiemi.

Můžeme Vám pomoci!



Komplexní IS koordinuje klíčové procesy



Procesy v oblasti výroby



• Typy kiosků:
• Klasický terminál s gumovou klávesnicí a myší 

nebo dotykový terminál

• PC/“zelené“ 

• (Tiskárna na etikety)

Evidence práce – doplnění údajů operátorem

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://cdn.barcodesinc.com/images/models/lg/Motorola/ls2200-pair.jpg&imgrefurl=http://www.barcodesinc.com/motorola/ls2208.htm&h=543&w=640&tbnid=OPr6jeqleP5RLM:&zoom=1&docid=Z0-GM-biuhy8gM&ei=6xVJVPLSB4mdPaCYgPAJ&tbm=isch&ved=0CCQQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=2513&page=1&start=0&ndsp=37


Hlášení práce na dotykových obrazovkách

Údaje vyplňované strojem



Vizualizace práce na dílnách



• Princip: QAD tiskne etikety pro značení 
zásob,  skladových pozic a operací a 
skladníci či operátoři evidují materiálový 
tok a práci skeny

✓Výhodné pro evidenci příjmů, výdejů, 
přesunů, inventur, …

✓Výhodné pro evidenci práce, prostojů, 
zmetků, …

Zkušenosti Minervy: QR a ČK



✓Výhodné při evidenci více 
druhů a šarží artiklů na 
paletě

✓Sledování pohybu výrobku 
po dopravnících

Zkušenosti Minervy: RFID

• Princip: Zásoby jsou označeny RFID čipem. 
QAD eviduje při průchodu RFID branou 
příslušný skladový pohyb.



• Princip: Kamera snímá 
výrobky na lince, načítá 
údaje z etiket případně 
porovnává skenovaný 
obraz s databází tvarů a 
páruje je.

✓Výhodné při kontrole 
správnosti značení, balení, 
obsahu.

Zkušenosti Minervy: Optické metody



• Princip: SW převádí 
příkazy ERP systému k 
za/vyskladnění na 
hlasové pokyny a 
naopak hlas skladníka o 
provedené práci do 
transakcí.

✓Výhodné jsou volné 
ruce.

Zkušenosti Minervy: Sklad a hlas



• Princip: QAD vytvoří 
vyskladňovací seznam a 
postupně předává vozíku cílové 
souřadnice pozic s požadovanými 
zásobami. Řidič jen přidává plyn 
a manipuluje se zásobou 
(nábytkové hrany v Hranipexu).

• Stejným způsobem lze QADem 
řídit bezobslužné vozíky.

Zkušenosti Minervy: Řízení vozíků



• Princip: QAD předává KARDEXu 
seznam artiklů k za/vy/skladnění. 
KARDEX řídí najíždění polic, 
zobrazuje na displeji pokyny, 
skladník potvrzuje.

✓Snadná a rychlá manipulace s 
drobnějšími zásobami. Mnoho 
polic v malém prostoru.

Zkušenosti Minervy: KARDEX



Procesy údržby řízené QADem



 -   Kč

 50 000 Kč

 100 000 Kč

 150 000 Kč

 200 000 Kč

 250 000 Kč

 300 000 Kč

 350 000 Kč

 400 000 Kč

 450 000 Kč

 500 000 Kč

Linka L101 Laboratoř D33 Regálový zakladač

Náklady na údržbu dle skupin servisu

Materál Mzdy Režie Služby

Reporting údržby



OEE = Dostupnost * Výkon * Kvalita

• Dostupnost = 
Skutečný čas výroby

Výrobní + Prostojové časy nebo Kalendář zařízení

• Výkon = 
Vyrobené kusy celkem ∗ Výrobní časy na 1 kus dle normy

Skutečný čas výroby

• Kvalita = 
Počet vyrobených shodných kusů
Celkový počet vyrobených kusů

OEE v QADu



Analytická tabule složená ze segmentů



Chcete zefektivnit své podnikové 
procesy?



Architektura podnikového systému

PPS

MES

FAM

BI

HRM

MM

CAQ

Design
CAD, PLM, PDM

…

IT infrastruktura

• MES (Manufacturing Execution System) – Výrobní informační systém

• PPS (Production Planning System) - Plánování a řízení výroby a nákupu

• FAM (Financial Accounting Management) - Finančně-ekonomické řízení

• CAD (Computer Aided Design) - Podpora konstrukčních prací

• PLM (Product Lifecycle Management) – Řízení životního cyklu výrobku

• PDM (Product Data Management) – Řízení výrobkových dat

• CAQ (Computer Aided Qality) - Podpora jakosti

• MM (Marketing Management) - Řízení marketingu

• HRM (Human Resource Management) - Řízení lidských zdrojů

• EDI (Electronic Data Interchange) – Výměna zpráv mezi systémy

• BI (Business Intelligence) - Podpora rozhodování



Vladimír Bartoš
vladimir.bartos@minerva-is.cz

Minerva Slovensko a.s.
Minerva Česká republika a.s.

děkuji za pozornost


