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výzvy
PodPora koncernové Platformy
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 Značka ŠKODA v rámci VW Group  v r. 1993
 Vývoj nové modelové řady OCTAVIA 

 Využití modulů koncernové platformy

Projekt KISS (Keep It Straight and Simple)

• Vývoj (Kusovníky, metody, …)

• Výroba/Logistika (Plánování, řízení, …)

• Prodej (Plánování, distribuce, …)



princip A technOlOgie řeŠení
regulační smyčka

07.6.2016 4

OPATŘENÍ
(organizační, technická, …)

Svařovna Lakovna Montáž



princip A technOlOgie řeŠení
OMR Technologie
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 OMR = OPTICAL MARK RECOGNITION

 Technologie na rozpoznávání zaškrtávacích značek (mark)

 Na papírovou kartu s předpřipravenou šablonou lze pak 

 zaznamenávat tužkou vybranou značku  

 Vyčtením zaškrtaných značek lze pak

 určit vybrané hodnoty 

 pomocí kódování rozklíčovat 

 Výhody OMR:

 Rychlé a spolehlivé čtení značek

 Robustní / Odolné proti výpadkům



princip A technOlOgie řeŠení
kontrolní karta vozu I.
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Barcode
identifikace

vozu/motoru

Popisná 
data vozu

osobní
identifikační 

razítka 

hlavička průchodu 
kontrolním bodem 
nebo popis závady

osobní identifikační 
razítko pracovníka, který 
odstranil závadu

oprava v 
toku linky

oprava v repasi

kód viníka



princip A technOlOgie řeŠení
kontrolní karta vozu II.
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Kódování míst závad

Kódování 
typů závad



princip A technOlOgie řeŠení
SQS Technologie
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Montáž

OMR čtečka 

Tiskárna s čtečkou 
čárového kódu

ŠKODA AUTO síť

PC desktop

Čtečky čárového kódu



Implementace a provoz
sQs systém

07.6.2016 9

IMPLEMANTACE:

 Client-Server architektura

 Minimum separátního kódu (modulární)

 Převažují vnořené procedury

 Stabilní a výkonná databáze ORACLE

 Pravidelné/ad-hoc reporty

 I nejsložitější reporty optimalizovány 

pro online

 Lokalizace pro zahraniční výrobní závody

PROVOZ:

 Virtualizované prostředí

 Téměř 7 x 24

 Údržba jen v definovaných „oknech“

 Důraz na bezvýpadkovost

 Několik set paralelních uživatelů

 Celá historie vyrobených vozů je online

 10+ mil. vozů

 Pokrytí všech ŠKODA AUTO závodů



přínOSy řeŠení
benefity sqs systému
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 rychlá zpětná vazba (alarm) 

 sběr dat v reálném čase

 centrální ukládání dat 

 on-line generované výstupy

 vysoká dostupnost systému

 obsluhovatelnost ve výrobním taktu

 integrace s řídícími systémy výroby (FIS)

 výhodný poměr cena/výkon

 modulárnost/rozšířitelnost



Next steps
co dál ?
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diskuse
dotazy vítány …
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