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DIGITÁLNÍ VÝROBA – SBĚR
DAT VE VÝROBĚ JAKO
ZÁKLAD PRO MODERNÍ ŘÍZENÍ
VÝROBY 4.0
Přemýšlíte, jak zefektivnit vykazování, kalkulace a vyhodnocení výrobních
zakázek? Potýkáte se ve výrobě s papíry, na které pracovníci vypisují
s nedostatečnou mírou přesnosti? Luštíte čísla, přepisujete je do XLS nebo
ručně opisujete doklady do účetnictví/skladového systému a informace
z výroby pro rozhodování máte s prodlevou dnů v horším případě týdnů
a chcete to změnit? Uvažujete o zavedení principů Průmyslu 4.0?

GENERÁLNÍ PARTNEŘI
ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA Financial
Services, ABB s.r.o., Československá
obchodní banka a.s,
Mastercard Europe SA,
PARTNEŘI
Deloitte Advisory s.r.o., Digiskills.cz,
BlueGhost.cz, s.r.o., CzechInvest,
FACEBOOK
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Seznam.cz, a.s., Economia, a.s.,
TRADE NEWS

Zažijte diskusi o problematice sledování a vyhodnocení výroby
možnostech a principech sběru dat ve výrobě a odvádění práce ve
výrobě s firmami, které se touto problematikou aktuálně zabývají a také
s profesionály, kteří již 15 let zavádí digitalizaci do malých a středních
výrobních firem.

Vyhlašovatel projektu RDP2019

Ing. Ivana Domaníková
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WORKSHOP Vám dá odpověď na
tyto otázky:
→
→
→
→

→
→

jak nahradit papírové výkazy ve výrobě přesnými daty, která generují sami
pracovníci nebo zařízení ve výrobě,
co vše se dá dnes automatizovat, měřit, počítat a řídit pomocí vhodných
výrobních systémů,
jaké jsou aktuální technologie identifikace zaměstnanců, zboží nebo zakázek
(čárový kód, RFID, UHF RFID, otisk, obličej, 2D)
kdy je výhodnější používat EXCEL, kdy komplexní informační systém a kdy
specializovaný výrobní systém, který je propojený
s ostatními firemními systémy (především ekonomický a skladový systém a systémy
pro konstrukci a návrhy výrobků)
mít v každém okamžiku přesná data pro řízení firmy a rozhodování.
jaká je synergie spojení kamerového a výrobního systému

Rok digitálního
podnikání 2019
────
Agerit s.r.o.

O autorovi workshopu: Společnost Agerit s.r.o. je IT technologická
společnost s 18 ti letou praxí v dodávkách sítí, serverů, kamerových
řešení, přístupových a informačních systémů do výrobních firem a 15 let
autorem vlastního Informačního MES a ERP systému Výroba Online pro
malé a střední podniky.
Inspirujete se praktickými zkušenosti se zaváděním sběru dat ve výrobě,
řízením materiálového hospodářství, podporou nákupu a řízením
výrobních zakázek.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Adresa semináře: AMSP ČR-Asociace
malých a středních podniků a
živnostníků ČR, METEOR Centre Office
Park B, Sokolovská 100/94, (hlavní vstup
do objektu METEOR z Thámova 32),
186 00 Praha 8.

NEMŮŽETE SE ZÚČASTNIT?
NEVADÍ!
JEŠTĚ NÁS
TOHO ČEKÁ
LETOS HODNĚ

😊

