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Skutečně revoluce nebo jen marketingové heslo? 

Industry 4.0 
Průmysl 4.0 
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Historický vývoj 



www.minerva-is.eu 

Stav výrobních 

technologií 

• Obráběcí centra si dle programů berou materiál, 

mění nástroje, provádějí výrobní operace. 

• Manipulátory usazují díly na vyráběné celky a 

upevňují je. 

• Svařovací automaty provádějí sváry s vysokou 

přesností a kvalitou. 

• Dopravníky spojují pracoviště do výrobních linek. 
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V čele je automotive 
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Potraviny, hromadná 

výroba … 
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Stav informačních 

technologií 

PPS 

MES 

FAM 

BI 

HRM 

MM 

CAQ 

Design 
CAD, PLM, PDM 

… 

IT infrastructure 

• MES (Manufacturing Execution System) – 
Výrobní informační systém 

• PPS (Production Planning System) -         
Plánování a řízení výroby a nákupu 

• FAM (Financial Accounting Management) 
Finančně-ekonomické řízení 

• CAD (Computer Aided Design) -                 
Podpora konstrukčních prací 

• PLM (Product Lifecycle Management) – Řízení 
životního cyklu výrobku 

• PDM (Product Data Management) – Řízení 
výrobkových dat 

• CAQ (Computer Aided Qality) -                  
Podpora jakosti 

• MM (Marketing Management) -                     
Řízení marketingu 

• HRM (Human Resource Management) -         
Řízení lidských zdrojů 

• EDI (Electronic Data Interchange) – Výměna 
zpráv mezi systémy 

• BI (Business Intelligence) -         Podpora 
rozhodování 
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Ukázka konkrétního 

podnikového systému 
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Role podnikového 

informačního systému 

• Komunikuje se systémy zákazníků, eviduje poptávku. 

• Eviduje vše o zásobách, rozpracovanosti, materiálu na 

cestě, zdrojích a plánuje výrobu a nákup. 

• Řídí výrobu na jednotlivých pracovištích tlakem 

(MRP), tahem (KANBAN). 

• Poskytuje podklady pro controlling, účtuje. 

• … 
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V čem je tedy TA 

revoluce? 

Stroje a zařízení většinou stále tvoří poměrně 
izolované celky, které se jen omezeně domlouvají 

se svým okolím. 

 

 

Podle konceptu Průmysl 4.0 se bude u strojů stále 
více rozvíjet schopnost vnímání svého okolí, 

autokonfigurace a autodiagnostika. 
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Lidstvo – nejdokonalejší 

organismus Výrobní podnik 

Porovnání organismů – 

směr vývoje podniků 

• Zákony, vláda udávající směr 
vývoje. 

 

 

• Inteligentní jedinci schopní se 
rozhodovat dle okolností. 

 

• Komunikace pomocí společného 
jazyka, zraku, citu. 

• Strategie, podnikový informační 

systém tvořící hrubý plán dle 

poptávky zákazníků. 

• Inteligentní stroje schopné 

určovat pořadí výroby dle 

dostupnosti materiálu a nástrojů. 

• Komunikace pomocí sítě, 

identifikace pomocí RFID. 
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Jak jsou na své role 

připraveny subjekty 

podniku? 
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Podnikový informační 

systém (ERP) 

• Dnes je centrálním mozkem firmy. Plánuje až na stroj, 
eviduje skutečnost. 

• V budoucnosti bude pouze dirigentem: 
• Bude tvořit hrubý plán výroby a nákupu. Tento plán bude 

frontou úkolů pro inteligentní stroje. 

• Bude přijímat od strojů reporty o provedené práci, aby mohl 
přeplánovat a vyhodnocovat. 

• Co musí změnit? 
• Orientace na interoperabilitu (IoT, IoS,), virtualizaci, 

decentralizaci, reálný čas, modularitu. 
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Plánování v ERP systému 
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Infrastruktura 

• Co se musí změnit? 

• Exponenciálně musí růst výpočetní výkonnost, objemy 

ukládaných dat a komunikační rychlost. 

• Veškeré informace musí být digitalizovány. 

• Inovace musí být založeny na kombinatorice. 

• Internet musí propojovat vše. 

• Musí se rozvíjet kybernetika a umělá inteligence. 
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Stroj 

• Dnes dle řídícího programu mění nástroje, provádí operace. 3D 
tisk umožňuje flexibilní výrobu. 

• V budoucnosti musí: 
• Přijmout frontu práce od ERP systému. 

• Požádat o materiál, případně nástroje. 

• Dle materiálu na pracovišti zvolit pořadí výroby. 

• Vyrobit. 

• Reportovat ERP systému o výrobě. 

• Co musí změnit? 
• Rozšířit komunikaci s okolím. 

• Rozšířit řídící inteligenci o operativní plánování. 
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Zásoba materiálů, 

polotovarů, výrobků 

• Dnes je identifikován etiketami, někdy s čárovými kódy. 

• V budoucnu bude častěji vyžadováno označování RFID tagy. 

• Co se musí změnit? 

• Cena RFID tagů. 

• Poctivé značení RFID tagy všeho všemi výrobci. 
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Lidé 

• Poměr inteligentních, zručných, tvořivých lidí se nebude 

měnit. 

• Již dnes je nedostatek specialistů. 

• Bude v budoucnu práce jen pro špičkové specialisty? 

Nastane sociální nerovnováha? 

• Co se musí změnit? 

• Uživatelské rozhraní nových technologií se musí přizpůsobit 

dostupným lidským zdrojům. 
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Přechodová fáze 
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Nic není ideální… 

• Nakupovaný materiál nebude plně značen ani 

čárovými kódy ani RFID. 

• Podnik bude mít směs inteligentních strojů a 

běžných strojů. 

• Propojení subjektů ve firmě nebude stoprocentní. 

Část informací nebude v digitální podobě. 

• … 
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Co s tím? 

• Podnikový informační systém musí 

• Na vstupu označit všechny „němé“ zásoby potřebným 

způsobem. 

• Vytvořit detailní plán pro „hloupé“ stroje. 

• Předat plán operátorům a zajistit evidenci skutečnosti. 

• Lidé musí ošetřit všechny mezery a nestandardní 

situace. 
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Příklady aplikací  

z praxe 
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Historie vývoje Minerva 

MES 

• Modul Čárové kódy Minerva  1997 
• V současnosti standardní řešení 

• Použití přenosných RF terminálů 

• Integrace váhových systémů  2008 
• Automobilové a jeřábové váhy 

• Recepturní navažování 

• Integrace výrobních technologií  2010 
• Sběr dat z výrobních technologií 

• Použití převodníků signálů na LAN 

• Automatické načítání materiálového    
 toku pomocí RFID   2011 
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Zkušenosti Minervy: 

Vhodnost QR a ČK 

 Označování materiálů a výrobků externími etiketami 
pro evidenci materiálového toku mezi partnery 

 Označování skladů, skladových položek, kontejnerů, … 
interními etiketami pro evidenci materiálového toku 
uvnitř firmy 

 Označování pracovních příkazů, operací, důvodů 
prostojů, zmetků, … pro hlášení práce 

 Označování faktur a dokumentů pro snazší archivaci 
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Čtení více druhů a šarží artiklů 
na paletě 
Skladový přesun v QADu 

Příjem z výroby v QADu 

Kontrola obsahu palety při 
expedici v QADu 

Sledování pohybu výrobku po 
dopravnících 
Skladový přesun v QADu 

Příjem z výroby v QADu 

Zkušenosti Minervy: 

Vhodnost RFID 
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Zkušenosti Minervy: 

Neefektivní využití RFID 

Prostá náhrada etiket s čárovými kódy RFID tagy 

RF terminály s možností čtení RFID tagů 

Etikety s popisem a RFID tagem (Smart Labels) 
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Princip integrace RFID 

do ERP systému 

• RFID Reader je připojen přes LAN přímo na ERP server QAD 

• V prostředí ERP QAD běží automatické procesy pro ovládání a čtení dat 
z RFID Readerů 

 

 

 

 

 

 

 

• Nutno řešit typ RFID tagu, jeho umístění, typ brány, frekvenci, … 

RFID Brána 
Komunikační 

modul DB QAD 

fronta 

příkazů 

LAN 

Zpracování 

dat funkcí 

QADu 

Zobrazení 

dat na 

displeji 

QAD 
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• Princip: Kamera snímá tvar 
artiklu na lince, porovnává jej 
s databází tvarů a párováním 
identifikuje artikl. 

Výhodné při tvarově rozdílných 
artiklech. 

Výhodné při operacích 
lakování, zinkování, … 

Kombinace skenování tvaru a 
údajů z etiket (např. kontrola 
správnosti etiket). 

Zkušenosti Minervy: 

Vhodnost optických metod 
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• Princip: SW převádí příkazy 

ERP systému k 

za/vyskladnění na hlasové 

pokyny a naopak hlas 

skladníka o provedené práci 

do transakcí. 

Výhodné jsou volné ruce. 

Zkušenosti Minervy: 

Sklad a hlas 
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Evidence práce 

• Typy evid. pracovišť: 
• Klasický terminál s gumovou 

klávesnicí a myší nebo dotykový 
terminál 

• PC/“zelené“  

• (Tiskárna na etikety) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://cdn.barcodesinc.com/images/models/lg/Motorola/ls2200-pair.jpg&imgrefurl=http://www.barcodesinc.com/motorola/ls2208.htm&h=543&w=640&tbnid=OPr6jeqleP5RLM:&zoom=1&docid=Z0-GM-biuhy8gM&ei=6xVJVPLSB4mdPaCYgPAJ&tbm=isch&ved=0CCQQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=2513&page=1&start=0&ndsp=37
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Hlášení práce na 

dotykových obrazovkách 
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Minerva MES – varianty 

sběru dat ze strojů 
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Vizualizace práce na 

dílnách 
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Vizualizace práce vč. 

údajů ze stroje 
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Těšme se na budoucnost. 

Průmysl 4.0 ukazuje 

zajímavý směr. 

vladimir.bartos@minerva-is.cz 


