
FIRMA PREZENTUJE

Od ponad 20 lat nasi specjali ci zaj-
muj  si  wdro eniami systemów 
ERP dla produkcji. Wdro enie sys-

temu tej klasy dla ka dego zak adu niezmien-
nie stanowi du e wyzwanie. Zazwyczaj naj-
s abszym ogniwem jest rzeczywiste sterowa-
nie produkcj  oraz jej automatyczne rozlicza-
nie, co wykracza poza funkcje systemu pla-
nowania jakim jest ERP. Nasza firma dostrze-
g a potrzeb  opracowania unikalnego roz-
wi zania. Chcieli my, aby umo liwia o ono 
realne i ergonomiczne kierowanie produk-
cj  oraz efektywne rejestrowanie jej wyników 
przy minimalnym nak adzie pracy. Efektem 
naszych prac jest system Aplixcom SCADA-MES
 – kompleksowe rozwi zanie do nadzorowa-
nia i zarz dzania produkcj . 

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów oraz pod aj c za najnow-
szymi trendami typu: Industry 4.0, Internet 
of Things oraz rozwi zania Cloud, opraco-
wali my now  ods on  systemu Aplixcom 
SCADA-MES 2.0 z modu em APS. Nasze 
oprogramowanie, oprócz monitorowania 
pracy maszyn, sterowania produkcj  czy bez-
po redniego pobierania danych w czasie rze-
czywistym, zapewnia równie  optymalizacj  
zaplanowanych przez system ERP zlece  pro-
dukcyjnych. Aplixcom APS to wyj tkowo ela-
styczny modu  do automatycznej optymali-
zacji operacji technologicznych na produk-
cji na podstawie wybranych przez klienta 
wielopoziomowych priorytetów oraz algo-
rytmów. Pozwala to wykorzysta  dost pne 
w danym momencie zasoby przedsi biorstwa 
z uwzgl dnieniem wy szych i ni szych prio-
rytetów, m.in. dost pno ci maszyn, surow-
ców, wydajno ci produkcji, roz o enia opera-
cji na grup  maszyn, uwzgl dnienia ob o e-
nia, przezbroje  czy alternatywnych stano-
wisk pracy. 

Ze wzgl du na nowoczesn  budow  systemu 
Aplixcom SCADA-MES nie wymaga insta-
lacji bezpo rednio w zak adzie produkcyj-
nym – mo e by  zainstalowany w dowol-
nej lokalizacji na wiecie. Doskona ym tego 
przyk adem jest nasz klient, zajmuj cy si  
regeneracj  cz ci dla bran y automotive. 
Firma posiada dwie fabryki w Polsce, jeden 
zak ad w Wielkiej Brytanii, przy czym ser-
wer znajduje si  w Danii. Dodatkowo modu-
owa budowa systemu umo liwia instalacj  

newralgicznych elementów (np. odczytywa-
nie danych z maszyn) bezpo rednio w zak a-
dzie produkcyjnym, natomiast cz ci serwe-
rowej w innej lokalizacji bez zagro enia utraty 
danych w przypadku nieprzewidzianych awa-
rii cza. Dla mniejszych firm oferujemy 
us ugi SaaS, dzi ki którym klient w pe ni 
korzysta z systemu, nie ponosz c kosztów 
zwi zanych np. ze sprz tem.

Aktualnie pracujemy nad rozwi zaniem 
wykorzystuj cym technologi  Deep Learning 
(opartym na sztucznej inteligencji) do 
usprawnienia procesu kontroli jako ci i moni-
torowania elementów. Naszym celem jest 
zbudowanie systemu wizyjnego, który zop-
tymalizuje i zautomatyzuje czas wykrycia 
defektu. 

Wiemy, e ka dy klient ma swoje indywi-
dualne potrzeby, dlatego tworzymy w pe ni 
spersonalizowane narz dzia, dopasowane 
do konkretnej bran y i rodowiska bizneso-
wego. Je eli poszukujesz nowoczesnego sys-
temu do zarz dzania produkcj , zapraszamy 
do kontaktu. Ch tnie zaprezentujemy nasze 
rozwi zanie.
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