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ZMOGLJIVA IN VARČNA
ECOSYS TEHNOLOGIJA

Z novo serijo naprav ECOSYS smo uspeli vpliv na okolje in skupne stroške lastništva obdržati na 
zavidljivo nizki ravni. Pričakujete lahko ne le manj odpadka in nizke stroške vzdrževanja, 
temveč tudi manj sitnosti za vas in vaše sodelavce. Navdušile vas bodo tudi številne možnosti 
za prilagoditev naprav, ki so opremljene s Kyocerino odprto programsko platformo HyPAS™. Ta 
bo poskrbela, da boste napravo prilagodili svojim potrebam. Res je, ponosni smo na našo novo 
serijo večopravilnih naprav in veselimo se, da bomo njihove številne koristi lahko delili z vami! 

Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si 
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu 
KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
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WAREHOUSE

• Ali lahko na enostaven način analizirate 
    stroške v vaši logistiki?
• Označujete izdelke po GS1 standardu?
• Imate kvalitetno informacijsko podporo SSCC?
• Imate ažurne in točne podatke in informacije o stanju zalog, 
    roku uporabnosti, datumu proizvodnje, saržah.....?
• Zaposleni v skladišču opravljajo svoje delo 
    enostavno, hitro in učinkovito?
• Izmenjujete logistične podatke s svojimi kupci in dobavitelji?

                                              – logistični informacijski sistem
Ko logistika postane konkurenčna prednost.

Z uvedbo Trace.Warehouse lahko prihranite.
                                                                               Investirajte.
         Optimizirajte poslovanje.

www.trace.si, www.kvint.si
mail:info@trace.si, tel: 041 711 095

Trace.Warehouse

www.spica.si/panoge/proizvodnja

  upravljanje zalog

  upravljanje človeških virov

  spremljanje ter sledenje izdelkov in materialov            

  upravljanje delovnih ter osnovnih sredstev

  označevanje in sledenje

  RFID

VGRAJUJEMO AGILNOST IN
UČINKOVITOST V VAŠE

 KLJUČNE PROCESE

Domači uporabniki ima-
mo več možnosti postavi-
tve zasebnega oblaka. Ena 
izmed najbolj preprostih je 
nakup strežnika NAS. Gre 
za omrežno napravo, v ka-
teri je vgrajen en disk ali 
več, upravljamo pa jo kar 
iz spletnega brskalnika. 
Tovrstne naprave večina 
uporabnikov uporablja za 
hrambo varnostnih kopij 
podatkov, a so v zadnjih le-
tih postale tako zmogljive, 
da brez težav prevzamejo 
tudi vlogo spletnih ali da-
totečnih strežnikov, siste-
ma videonadzora in celo 
portala za skupno delo.

Proizvajalec Synology je šel 
še korak dlje in je v svoj sistem 
Disk Manager 5.1 vgradil tu-
di aplikacijo Cloud Station, ki 
skrbi za zaščito zasebnosti upo-
rabnikov (uporablja Windows 
ACL za bolj natančno dodelje-
vanje pravic uporabnikom) in 
podpira sinhronizacijo podat-
kov v kriptiranih mapah. Clo-
ud Station je združljiv z veči-
no javnih storitev v oblaku, na 
primer z OneDrive, Box, hubiC 
in številnimi drugimi. Funkci-
ja Cloud Sync podpira selektiv-
no sinhronizacijo podatkov v 
oblačnih storitvah (uporabnik 
lahko določi, katere vrste, tipi 
ali velikosti datotek naj se med-
sebojno posodabljajo). Aplika-
cija Cloud backup pa skrbi za 
zavarovanje v primeru nepred-
videnih dogodkov, omogoča iz-
delavo varnostne kopije arhiva 

s podporo za Microsoft Azure, 
SFR in hicloud.

Preprostejše delo 
z večpredstavnimi 
vsebinami
Aplikacija Video Station pre-
more novo pametno metodo 
iskanja, ki samodejno poišče 
podnapise videovsebin v sple-
tu. Označevanje že ogledanih 
vsebin omogoča uporabni-
ku takojšen vpogled v posnet-
ke, ki jih še ni pogledal do kon-
ca. Za profesionalno izvede-
no predstavitev program Pho-
to Station omogoča dodajanje 
glasbe v ozadje in tudi učinke 
različnih prehodov med posa-
meznimi posnetki. Shranjene 
fotografije, glasbo ali video je 
možno deliti prek javne pove-
zave. V Synologyu so nadgra-
dili tudi vse mobilne aplikaci-
je, ki delujejo še hitreje in so na 
splošno uporabnejše.

Prilagodljiva in varna 
orodja za skupinsko delo
Synology DSM 5.1 omogoča iz-
delavo, deljenje in sinhroniza-
cijo na tisoče digitalnih (za)be-
ležk. Uporabniki operacijskih 
sistemov Android in iOS prek 
svojih mobilnih naprav dosto-
pajo do Note Stationa. Poleg 
obogatenega zapisa besedila je 
možen tudi takojšen predogled 
vsebine medijev. V načinu za 
skupinsko delo aplikaciji No-
te Station in DS note podpirata 
sledenje popravkom, pregled 
zgodovine različic dokumen-
tov in njihovo obnavljanje. Ob-
čutljive opombe in komentar-
je je mogoče tudi kodirati in za-
ščititi z geslom.

Programska nadgradnja 
Synology DiskStation Mana-
ger 5.1 je že na voljo za veči-
no Synologyjevih strežnikov 
NAS z letnico izdelave 2011 ali 
novejšo.

Domači oblak

 " Synology je v svoj sistem Disk Manager 5.1 vgradil tudi 
aplikacijo Cloud Station, ki je združljiva z večino javnih 
storitev v oblaku.

V Špici podjetjem poma-
gajo pri uvajanju vitkos-
ti na štirih glavnih področ-
jih: pri zalogah, strojih, lju-
deh in materialu ter konč-
nih izdelkih.

Znižati stroške proizvodnje, 
ne da bi vplivali na kakovost 
samih izdelkov in podpor-
nih procesov ter ne nazad-
nje na zadovoljstvo kupcev, 
je zahtevna naloga. Z upora-
bo konceptov in rešitev za vit-
ko proizvodnjo, ki jih razvija 
podjetje Špica, njihovi upo-
rabniki povečujejo učinkovi-
tost in ustvarjajo razmere za 
učinkovitejše delo. S tem sta 
jim omogočena rast in razvoj 
ob večji donosnosti in zado-
voljstvu kupcev.

Zaloge pod nadzorom
Brez sodobne informacijske 
podpore si ni več mogoče 
predstavljati pravočasne do-
bave pravega materiala na pra-
vo mesto (just in time). V Špici 
zagotavljajo celostne logistične 
informacijske rešitve, ki proi-
zvodnim podjetjem omogo-
čajo popoln nadzor nad mate-
rialnim poslovanjem v skladi-
ščih in proizvodnji, v nasled-
nji fazi pa tudi nadzor nad na-
črtovanjem transporta, prevo-
zom blaga in voznim parkom. 

Špicine rešitve ob tem odliku-
je vgrajena možnost merjenja 
uspešnosti logističnega poslo-
vanja, ki je eden glavnih kazal-
cev vitkosti.

Upravljanje delovnih 
strojev
Z izboljšanjem vzdrževanja, 
ki temelji na kakovostnem 
upravljanju sredstev, proizva-
jalci povečajo razpoložljivost 
ter s tem učinkovitost strojev 
in naprav v proizvodnji. V Špici 
zagotavljajo podporo obvlado-
vanju učinkovitosti sredstev z 
uvedbo sledenja lokacije, oseb, 
ki dolžijo posamezno sredstvo, 
in stanja delovnih sredstev na 
podlagi črtne kode in/ali radio-
frekvenčnih tehnologij, kot sta 
RFID in NFC.

Človeški viri
Z informacijsko podprtim na-
črtovanjem in spremljanjem 
delovnega časa proizvodna 
podjetja optimizirajo svoj dru-
gi največji strošek – delo. Špi-
cine prepoznavne rešitve Ti-
me & Space podjetjem zagota-
vljajo hiter vpogled v gibanje, 
smernice in pojave, povezane 
z delovnim časom, ki so pod-
laga za sprejemanje poslov-
nih odločitev. Poleg avtomati-
zacije, s tem pa pospešitve in 
večje točnosti evidentiranja 

ter priprave podatkov za ob-
račun plač te rešitve omogo-
čajo lažje ugotavljanje delov-
ne učinkovitosti in optimalno 
razporejanje dela. Hkrati se jih 
lahko izkoristi še za omejeva-
nje dostopa nepooblaščenim 
osebam do proizvodnih objek-
tov in proizvodnih linij ter ta-
ko okrepi varnostna kompo-
nenta upravljanja poslovnih 
tveganj in odličnosti.

Označevanje in sledenje 
izdelkom
Sistemi za sledenje nam omo-
gočajo pravočasno odkrivanje 
in odpravo napak na izdelkih. 
To pa je eden izmed glavnih de-
javnikov zagotavljanja vitkosti, 
saj se tako ne izvajajo nepotreb-
ne obdelave, po drugi strani pa 
se hitro ukrepa – ko je izdelek 
še v razmeroma zgodnji fazi iz-
delave. Prek spremljanja proi-
zvodnih procesov in izdelkov v 
Špici omogočajo znižanje pro-
izvodnih in administrativnih 
stroškov, boljšo izkoriščenost 
delovnega časa zaposlenih na 
proizvodnih linijah ter posle-
dično višjo dodano vrednost 
izdelkov. Podjetje ponuja tu-
di standardne rešitve za ozna-
čevanje, na primer GS1, VDA, 
ODETTE in varnostne etikete, s 
katerimi podjetja okrepijo svoj 
člen v oskrbovalni verigi.

Preverjene rešitve za vitko 
proizvodnjo

Eden glavnih izzivov in-
formacijske podpore vit-
ki proizvodnji je, da poleg 
terminiranja materialnih, 
časovnih in človeških vi-
rov zagotavlja takšno pre-
glednost, da podjetje vse-
lej ve, kateri izdelek v proi-
zvodnji je končan in katere 
vire potrebuje za izvedbo.

Proizvodna podjetja so pod naj-
večjimi cenovnimi pritiski, zato 
stalno iščejo poti za nižanje stro-
škov. Ne samo zaradi cenovne 
konkurence z vzhoda, tudi za-
radi razvrednotenja visokoteh-
noloških izdelkov se je spreme-
nil pogled porabnika na cene iz-
delkov na trgu. Poleg nestabilne-
ga gospodarskega okolja in valo-
vanja naročil se izdelki naroča-
jo v manjših količinah, čeprav 
pogosteje.

Z izzivi se je treba 
spopadati bolje
»Očitno je, da se slovenska proi-
zvodna podjetja z izzivi ne spopa-
dajo dovolj dobro. Lani so proda-
la za odstotek manj kot predlan-
skim in kar tri odstotke manj kot 
leta 2011. Kljub temu je v Sloveni-
ji kar nekaj proizvodnih podjetij, 

ki uspešno in dobro delajo. Odgo-
vore na izzive so večinoma našli 
v konceptu vitke proizvodnje,« je 
dejal Urban Brodnik, vodja pro-
daje rešitev za proizvodnjo v pod-
jetju Špica International.

Pri vitki proizvodnji gre 
preprosto za takšno izvedbo pro-
izvodnih in podpornih procesov, 
da se porabi čim manj virov. Vit-
ka proizvodnja se vzpostavi z raz-
ličnimi metodami, ki jih je treba 
smiselno povezati v celoto. To je 
v vsakem podjetju druga zgodba 
in jo mora podjetje napisati samo, 
ponavadi z zunanjimi svetovalci, 
če nima dovolj znanja.

Temelj vitke proizvodnje je 
natančno terminiranje
Praksa kaže, da je podlaga za do-
seganje čim vitkejše proizvodnje 
natančno terminiranje proizvo-
dnje in s tem povezanih podpor-
nih služb, kot sta nabava surovin 
in repromateriala ter upravljanje 
delovne sile, strojev in naprav. 
Eden glavnih izzivov informacij-
ske podpore vitki proizvodnji je, 
da poleg terminiranja material-
nih, časovnih in človeških virov 
zagotavlja takšno preglednost, 
da podjetje v vsakem trenutku 
ve, kateri izdelek v proizvodnji  

je končan in katere vire potre-
buje za izvedbo.

Kot pravi Brodnik, se z uva-
janjem sistema vitke proizvo-
dnje doseže vrsta učinkov, na 
primer boljše upravljanje de-
lovne sile, povečanje produk-
tivnosti z manjšim številom za-
poslenih, dvig ROI osnovnih 
sredstev, zmanjšanje kapital-
skih obremenitev, ter zmanjša 

IT-dieta za proizvodnjo
Z uvedbo informacijskih rešitev podjetja optimizirajo glavne vire in 
procese za doseganje vitke proizvodnje

odpad in skrajša čas proizvo-
dnje izdelka.

Informatika igra 
pomembno vlogo
Za preverjanje rezultatov, ki jih 
podjetje potrebuje za stalno op-
timizacijo virov in so predvide-
ni s kombinacijo metod, je pot-
rebno zbiranje podatkov. »Če to 
delamo ročno, na papir, potem 

ta del ni več vitek, ker po nepo-
trebnem porabljamo čas. Torej 
je treba zbiranje in analizo po-
datkov čim bolj avtomatizirati,« 
je povedal Marjan Kralj, direktor 
podjetja Kvint.

Ko v podjetju dojamejo, da je 
treba optimizacijske metode in-
formacijsko podpreti, z uvedbo 
vitke proizvodnje ni večjih težav, 
vendar se je treba zavedati, da je 
uvedba informacijskega podsis-
tema za vitko proizvodnjo lah-
ko tako kompleksna kot uvedba 
sistema ERP. »Pri uvedbi takšne-
ga sistema je treba postaviti pro-
jektni tim s kompetentnimi po-
samezniki, ki bodo potem infor-
macijsko rešitev uvedli s končni-
mi uporabniki,« je poudaril Kralj.

Korenite organizacijske 
spremembe
Pri vzpostavitvi vitke proizvo-
dnje se ponavadi organizacijska 
sestava podjetja povsem preme-
ša. »V tradicionalnem proizvod-
nem podjetju so na primer teh-
nologi pod tehničnim direktor-
jem, ob reorganizaciji pa jih lah-
ko damo pod logistiko, ki vklju-
čuje zunanjo logistiko, notranjo 
logistiko, načrtovanje in oskr-
bovanje proizvodnje, operativ-

no reševanje tehnoloških težav 
v proizvodnji (tehnologi), stra-
teško načrtovanje širitve proi-
zvodne in podobno,« je razlo-
žil Kralj. Organizacijske spre-
membe so tako podrejene op-
timizaciji virov, kar obsega tu-
di čim manj ravni odločanja. Iz 
sestave najvišje, srednje, nižje 
vodstvo tako hitro izpade sred-
nji menedžment.

Cilj so nižji stroški
Ves namen vitke proizvodnje je, 
da se izdelki proizvajajo po čim 
nižji ceni, s čimer podjetje po eni 
strani ohrani konkurenčnost, ob 
nespremenjeni prodajni ceni pa 
več ostane za dolgoročni razvoj. 
Ob uvedbi vitke proizvodnje je 
tako smiselno obravnavati vse 
vidike ustvarjanja prihrankov. 
»Poleg dobrega sistema ERP je 
nujna še uvedba specialnih pro-
izvodnih in skladiščno-logistič-
nih informacijskih sistemov,« je 
poudaril Kralj. Ena od metod, ki 
praviloma tudi pripomore k vit-
ki proizvodnji, je elektronsko po-
slovanje med podjetji in v inter-
nih procesih, ki omogoča, da se 
informacije in dokumentacija 
pretakajo hitreje, z manj zamu-
dami in napakami.

V Sloveniji 
kar nekaj 
proizvodnih 

podjetij uspešno in dobro 
dela. Odgovore na izzive so 
večinoma našla v konceptu 
vitke proizvodnje. 

 "  Urban Brodnik, vodja prodaje 
rešitev za proizvodnjo v podjetju 
Špica International

Ko v podjetju 
dojamejo, 
da je treba 

optimizacijske metode 
informacijsko podpreti, z 
uvedbo vitke proizvodnje 
ni večjih težav.

 "  Marjan Kralj, direktor podjetja 
Kvint

Zanesljive odločitve s praktičnimi izkušnjami

Mednarodna delavnica MoneyTalks

Novosti z dveh sejmov

Galaxy Note 4 in druge novosti

Na že 5. konferenci Zanesljive odločitve, ki jo je organiziral Marmis skupaj s poslovnimi partner-
ji, so se odločevalci iz slovenskih podjetij seznanili s prihodnostjo poslovnega obveščanja ter pri-
ložnostmi najpomembnejših poslovnih in tehnoloških smernic, kot sta internet stvari in upravlja-
nje množičnih podatkov. Konferenco sta s predavanjema odprla Oliver Oursin, eden največjih 
strokovnjakov za napovedno analitiko in poslovno poročanje, ter Julij Božič, izvršni direktor IBM 
Slovenija. Udeleženci so se v tematskih sklopih Modre odločitve in Poslovne odločitve seznani-
li še s praktičnimi izkušnjami z uporabo sodobnih poslovnih rešitev v organizacijah Abanka Vipa, 
Baby Center, Impol, Kemofarmacija, ministrstvo za zunanje zadeve, Plutal 2000 in UKC Ljubljana.

Podjetje Halcom je skupaj z društvom EESTEC LC Ljubljana organiziralo mednarodno delavni-
co Money Talks, ki so se je poleg slovenskih udeležili tudi študenti iz Srbije, Bosne in Hercego-
vine, Makedonije, Nemčije in Turčije. Študenti so v sodelovanju s strokovnjaki iz Halcoma svo-
je znanje nadgradili na področjih igrifikacije (gamification), spoznavanja platform e-banke in 
m-banke, varnosti in inovacijskih procesovin spletnih storitev, hkrati pa jim je bilo omogočeno 
tudi spoznavanje delovnega procesa v Halcomu. Strokovna komisija je kot najboljši prototip, ki 
so ga razvijali med delavnico, razglasila ekipo Friends with benefits. Ekipa (Mehmet Sencer Ka-
radayi iz Turčije, Darko Stošić iz Srbije, Amna Šukrija iz BiH ter Matic Cvenkel in Nejc Radež iz 
Slovenije) je zmagala s prototipom uporabe igralnih izkušenj v mobilni banki.

Nikon je slovenskim medijem predstavil svoje glavne novosti z dveh velikih sejmov, IFA v Ber-
linu in Photokina v Kölnu. Novi fotoaparat D-SLR Nikon D750 prinaša zmogljivo profesionalno 
fotografsko tehnologijo polnega formata FX v optimiziranem kompaktnem ohišju, z novoraz-
vitim slikovnim tipalom s 24,3 milijona slikovnih točk in nagibnim osemcentimetrskim zaslo-
nom LCD RGBW. Kompaktni fotoaparat Coolpix S6900 se ponaša s tipalom CMOS z osvetlitvi-
jo od zadaj s 16 milijoni točk, kotno premičnim 7,5-centimetrskim zaslonom LCD za ustvarjalno 
kadriranje, vgrajenim stojalom ter vmesnikoma Wi-Fi in NFC za povezavo s pametnim telefo-
nom ali tablico. Novi objektiv AF-S Nikkor 20 mm f/1.8G ED pa je opremljen s svetlejšo zaslonko, 
hitrejšim in tišjim samodejnim ostrenjem ter izboljšanimi optičnimi lastnostmi.

Samsung je tudi pri nas predstavil novosti, ki prihajajo v prodajo – vrhunski telefon Galaxy Note 
4 ter nosljivi napravi Gear S in Gear Circle. Galaxy Note 4 se lahko pohvali z izboljšano funkci-
jo pisala S Pen, izjemnim zaslonom Quad HD (14,5 centimetra) in vrhunskim kovinskim ohiš-
jem, ki se neopazno spaja z zaslonom. Nova generacija nosljive naprave Gear S ima 3G-povezlji-
vost in optimizirane funkcije, eleganten ukrivljeni zaslon Super AMOLED (pet centimetrov) ter 
izjemne gradnike in funkcije, kot so navigacija za pešce HERE, 24-urne novice »fastFT« ter zmo-
žnost uporabe sporočil v Facebooku. Naprava Gear Circle, ki jo z bluetoothom povežemo s pa-
metnim telefonom, omogoča sprejem klicev, poslušanje glasbe in glasovne ukaze.
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