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RAPORTOWANIE CZASU
PRACY NA PRODUKCJI ZA
POMOCĄ IT.PAPERLESS ADD
Dla zarządu niezastąpionym narzędziem do wiarygodnej kontroli
i oceny wyników pracy działu produkcji jest raport OEE. Dotychczas na taki raport musieliśmy czekać tydzień lub dwa. Dziś jest
dostępny na wyciągnięcie ręki, a właściwie na jedno kliknięcie.
Bogdan Lubiński, Prezes Zarządu, Polmor Sp. z o.o.

Rozwiązania

Wyzwania
czas oczekiwania na raporty dla kierownictwa
- Długi
i zarządzających produkcją
wiedza o wydajności działu produkcji
- Niepełna
i obarczony błędami proces raportowania
- Manualny
czasu pracy załogi
- Dane dostępne tylko offline

– autorskie rozszerzenie standardu SAP
- it.paperless
NTT DATA Business Solutions (SAP add-on)

Korzyści

Dlaczego NTT DATA Business Solutions?

raporty na żądanie dla kierownictwa
- Wielowymiarowe
i zarządzających produkcją
finansowe wynikające z eliminacji pracy
- Oszczędności
manualnej - szacunkowo 2 etaty miesięcznie
raportowania czasu pracy w dziale
- Automatyzacja
produkcji - poprawne dane w czasie rzeczywistym
nt. wydajności i efektywności załogi wykorzystane
- Dane
jako element struktury wynagradzania

i sprawdzony partner SAP firmy Polmor
- Wieloletni
- gotowe rozwiązanie w pełni integrowalne
- it.paperless
z systemem SAP (autorski produkt NTT DATA

-

Business Solutions)
Elastyczność w dostosowaniu aplikacji do potrzeb Polmor

Firma: Polmor Sp. z o.o.
Produkty: Produkcja konstrukcji oraz komponentów dla przemysłu kolejowego
i maszynowego ze stali węglowej, nierdzewnej oraz aluminium.
Pracownicy: 400+
Przychody: 128 mln zł (2018 r.)
Strona www: www.polmor.pl

NTT DATA Business Solutions
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Cel 2018: optymalizacja raportowania produkcji
Polmor to producent komponentów dla przemysłu kolejowego i maszynowego ze stali węglowej, nierdzewnej oraz aluminium. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne: w Polsce
i w Indiach. Zatrudnienie w Polsce to ponad 400 pracowników, z czego ponad ¾ stanowią osoby pracujące w dziale
produkcji. Utrzymanie tak licznego zespołu na produkcji
wynika ze specyfiki złożonego procesu produkcyjnego, który
jest pracochłonny i wymagający.
Jednym z głównych obszarów biznesowych wytypowanych
do optymalizacji w 2018 roku był proces raportowania czasu pracy w dziale produkcji. Polmor zweryfikował działanie
wielu systemów klasy MES i żadne z tych rozwiązań ich nie
satysfakcjonowało. Zapadła decyzja o obsłudze procesu
bezpośrednio w systemie SAP. Do współpracy został wybrany dotychczasowy wieloletni partner, firma NTT DATA
Business Solutions.
Self-service w dziale produkcji
Oczekiwania Polmoru w zakresie funkcjonalności narzędzia
wymagały zastosowania autorskich rozwiązań. it.paperless jest rozszerzeniem do standardu systemu SAP ERP
wdrożony w 2011 roku przez NTT DATA Business Solutions.
Narzędzie bazuje na interfejsie SAP Fiori i samoobsługowych kioskach wyposażonych w ekrany dotykowe. Kioski
są rozmieszczone bezpośrednio na halach produkcyjnych.
W obecnej chwili jest ich około 40. Wszystkie dane są przechowywane w SAP, nie ma żadnych elementów integracji
między różnymi systemami.

Aplikacja pozwala również pracownikom bezpośrednio
raportować np. awarie maszyn lub czas nieprodukcyjny.
Analiza tych danych pozwala w Polmor wyciągać cenne
wnioski dotyczące wydajności procesów produkcyjnych
i ich optymalizacji.
it.paperless jest pozytywnie oceniane zarówno przez załogę
w dziale produkcji, jak i osoby zarządzające firmą – co jest
najlepszą rekomendację jego skuteczności i efektywności.
Stanowi kompletne i w pełni funkcjonalne rozszerzenie standardu SAP ERP i S/4HANA oraz jest dostosowywane
do indywidulanych potrzeb raportowych.

Aby maksymalnie ułatwić pracownikom korzystanie
z nowego narzędzia, działanie aplikacji opiera się na modelu
ról – informacje wyświetlane na ekranie są dopasowane
do funkcji użytkownika i przynależnych mu praw dostępu.
Finalnie nowe narzędzie zupełnie przemodelowało sposób
raportowania pracy produkcji w Polmor.
Raporty na żądanie
Z perspektywy osób zarządzających jedną z najważniejszych zalet aplikacji jest możliwość tworzenia wielowymiarowych raportów w oparciu o dane generowane w czasie
rzeczywistym.

Od 1 kwietnia 2021 roku, itelligence działa jako NTT DATA Business Solutions

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu:
www.nttdata-solutions.com
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