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Na ścieżce do inteligentej produkcji: doskonałe
dane podstawowe dzięki it.mds (it.master data
simplified)
Połączenie systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM)
z rozwiązaniem it.mds pozwala zautomatyzować procesy
związane z utrzymaniem nawet do 98% pól danych podstawowych
materiału poprzez zastosowanie ponad 2500 reguł biznesowych,
40 profili oraz klasyfikacji SAP.
Marco Halbmann, Master Data Management, IM Process Solutions, WITTENSTEIN SE

Wyzwania
n Czasochłonne tworzenie danych podstawowych
    w standardowym systemie
n Złożone wymagania poszczególnych działów
n Konieczność szybkiego przenoszenia bieżących
zmian do danych podstawowych
n Niewystarczająca jakość danych wymuszająca
częste korekty
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Korzyści
n Centralne zarządzanie rekordami danych
podstawowych materiału
n Bezpośrednia integracja z systemem SAP ERP
n Pełne połączenie systemu PLM z działem
konstrukcyjnym
n Tworzenie danych oparte o reguły zapewnia stały
poziom jakości danych
n Zabezpieczenie i przyspieszenie procesów oraz
organizacji danych podstawowych

98

%

automatyzacji w zakresie
tworzenia danych podstawowych materiału

Rozwiązanie
n autorskie rozwiązanie itelligence - it.master data
simplified (it.mds)

Dlaczego itelligence?
n Wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania
danymi podstawowymi
n Efektywny proces presales
n Intensywne warsztaty dla menedżerów danych
podstawowych
n Partnerstwo oparte na zaufaniu i współpracy na
każdym etapie projektu
n Rozszerzenie standardu SAP dzięki dodatkom
oferowanym przez itelligence
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Automatyczne

tworzenie
prosto z systemu PLM

Natomiast wszystkie inne dane, które są charakterystyczne dla systemu SAP, są uzupełniane za pomocą
reguł, zależności i workflow w it.mds. Oznacza to, że
potrzeba mniej pracy i czasu za każdym razem, gdy
tworzony jest nowy materiał.
Elastyczne zarządzanie danymi
podstawowymi
Ponieważ rozwiązanie it.mds jest intuicyjne w

WITTENSTEIN SE

obsłudze i łatwe do skonfigurowania, firma
WITTENSTEIN może definiować i modyfikować
reguły, zależności i workflow, a także same procesy
biznesowe, bez konieczności angażowania osób
posiadających wiedzę programistyczną.
Oznacza to również, że WITTENSTEIN jest w stanie
dostosowywać zarówno istniejące, jak i przyszłe
dane podstawowe, do stale zmieniających się
Dzięki bezpiecznym, wysokiej jakości danym
podstawowym WITTENSTEIN może stale dostarczać
produkty.

Produkty:
Precyzyjne przekładnie
plane-tarne, układy
napędowe,ser-womotory i
systemy AC
Liczba pracowników:
2,400

wymagań dotyczących produkcji i sprzedaży.

swoim klientom innowacyjne i wartościowe

Branża:
Technologia napędów
mechatronicznych

Obroty:
339 mln EUR (2016/17 r.)
Siedziba główna:
Igersheim, Niemcy
Strona internetowa:
www.wittenstein.de
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