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O bitcoinih čivkajo že vrabci na strehah. Digitalna denarna enota je obsedla vse in vsakogar, povprečnega računalnikarja v želji po lahkem zaslužku po dnevnem
redu kličejo tete, dedki, sestrične, sodelavci in prijatelji.
Vsi bi radi vedeli le eno: kako do skrivnostnega, nevidnega denarja, ki strmo povečuje svojo vrednost.
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50 Široka obzorja
Računalniški monitorji predstavljajo
najvidnejši del strojne opreme na namizju,
a obenem ostajajo tudi nadvse prezrti. Za
nov računalnik smo še pripravljeni seči v žep,
monitor pa se večinoma znajde na stranskem
tiru. In to velja tako za domače uporabnike
kot za podjetja.
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Leto smo pripeljali do konca, čas je za
branje in pisanje klasičnih »preglednih
člankov«. Če se drugi mediji tega lotevajo
s pregledom ključnih dogodkov minulega
leta, se v Monitorju že skoraj tradicionalno
zakopljemo v domače tehnikalije.
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34 Kako postati sodoben zlatokop

Jutri boste proizvajali drugače
kot danes ali pa vas ne bo
Digitalna preobrazba je podobno kot industrijske revolucije pred njo poskrbela tudi za korenite
spremembe v industriji – proizvodnje po svetu se pospešeno digitalizirajo.
Miran Varga
igitalizacija poslovanja
je pravzaprav tektonska
sprememba, primerljiva s Fordovo uvedbo množične
proizvodnje. Proizvodna podjetja zdaj tehnologijo izkoriščajo za prehod iz množične v agilno in kar se da prilagodljivo proizvodnjo. Vse se dogaja zelo hitro. V nadaljevanju pišemo o tehnoloških trendih, ki bodo v naslednjih letih krojili usodo proizvodnih podjetij po svetu.
Vedno višja pričakovanja potrošnikov in nastanek povezanih
naprav ter platform so tisti dejavniki, ki poganjajo trajno digitalizacijo proizvodnje. Proizvodna podjetja in njihova vodstva
digitalni preobrazbi resda prikimavajo, a jo v praksi uvajajo bodisi prepočasi bodisi v premajhnem obsegu. Na spletnem mestu
Industry Today strokovnjaki ocenjujejo, da bo sadove naložb v digitalno preobrazbo v prihodnjem
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MIRAN VARGA

zraz vitka proizvodnja
bo kmalu star tri desetletja. V tem času je postalo jasno, da metode in razmišljanja, ki jih je ubral japonski izdelovalec vozil, učinkovito delujejo še kje drugje, ne le v avtomobilskih tovarnah. Toyoto so
kopirali oziroma poskušali kopirati v proizvodnih podjetjih po
vsem svetu, povsod tam, kjer so
želeli zvečati produktivnost in
kakovost. Ponekod so v konceptu vitke proizvodnje videli priložnost za urejanje drugih področij, kot so varnost, hitrost, stroški
in celo morala zaposlenih.
Japonski inženirji so torej že
pred tremi desetletji zasnovali sistem, ki je ponudil celovit
pogled na delovanje proizvodnje, razbil stare silose in povezal ustvarjalce in upravljavce informacij. Kakovost izdelave se je

I

dvignila po zaslugi bolje načrtovanih in povezanih procesov ter
tehnik iskanja in odpravljanja
napak. Ker v času, ko robotov v
proizvodnji še ni bilo na pretek,
vedno hitrejše delo ni prišlo v poštev, so se pametne glav’ce domislile druge taktike za pohitritev izdelave avtomobilskih delov
– z zmanjšanjem serij in preprečevanjem zamud (pristop ravno ob pravem času) so poskrbeli za izboljšanje pretoka materiala in optimalno razmerje delovnih operacij. Stvar je delovala in
še deluje kot dobro naoljen stroj.
Japonci so poskusno uvedli tudi
rigorozno, a ne birokratsko reševanje težav, ki je prav tako obrodilo sadove. Tamkajšnja avtomobilska industrija je doživela razcvet in začela osvajati svet.
Danes nas pretežno tuja literatura uči, da vitka proizvodnja

dela »čudeže«. Sploh zadnja
leta, ko sta pospešena avtomatizacija in robotizacija, ki ju je
med drugim omogočil predvsem napredek informacijskih
tehnologij, stopili na prvi tir.
Foxconn je že postavil tovarno
brez razsvetljave – v njej delajo le roboti. Pametnih tovarn je
iz dneva v dan več, tudi v naši
okolici. Koncept vitke proizvodnje je postal nalezljiv, nezadržno se širi na druga področja.
Pametna proizvodnja namreč
omogoča pametnejšo prodajo.
Če ima podjetje vpeljan sodobni proizvodni ERP, lahko kosovnice in tehnološke postopke izdelave razmeroma preprosto
podaljša v spletne ali mobilne
aplikacije (t. i. konfiguratorje),
kjer prodajalec ali pa celo stranka sama preprosto »naklika« izdelek, ki si ga želi. Tehnologija,

letu želo le 30 odstotkov proizvodnih podjetjih, preostala pa se
bodo ubadala z zamenjavo zastarelih poslovnih modelov in
tehnologije. Anketa med velikimi proizvodnimi podjetji je pokazala večje nezadovoljstvo s trenutnim stanjem in usmeritvijo –
le 5 odstotkov izdelovalcev je zadovoljnih s svojimi trenutnimi digitalnimi strategijami. Industrija
še naprej išče odgovor na izziv
zagotavljanja ustreznih izdelkov
po pravi ceni ob pravem času in
za povrh vsega še prilagojenih
končnemu kupcu.

Internet stvari in
Industrija 4.0
Proizvodna podjetja v središče industrijske preobrazbe večinoma postavljajo internet stvari,
in to povsem upravičeno. Po podatkih analitske družbe IDC so
izdelovalci najrazličnejših izdelkov in dobrin v rešitve s področja

interneta stvari, ki naj bi jim prinesle pomenljivo konkurenčno
prednost, leta 2016 vložili 178
milijard dolarjev, letošnje številke pa bodo še znatno višje. V bistvu so proizvodna podjetja tista, ki poganjajo internet stvari, saj iščejo nove načine, kako s
to vsenavzočo povezljivostjo pohitriti in poenostaviti najrazličnejše proizvodne procese. Rešitve s področja interneta stvari izdelovalcem omogočajo zagotavljanje realno-časovnih informacij v proizvodnji (poročila, alarmiranje o napakah ali slabih izdelkih) – že razmeroma preproste rešitve lahko podjetjem prihranijo veliko stroškov in pohitrijo delo. Širša uvedba tehnologij interneta stvari oziroma industrijskega interneta, kot ga imenujejo nekateri strokovnjaki, je
koncept industrija 4.0, ki predstavlja vizijo povezanih tovarn, v
katerih so stroji in orodja vedno

pripravljeni za nove izzive in so
tudi bolj ali manj inteligentni in
sposobni sprejemati lastne odločitve glede izdelave izdelkov.
Skupni imenovalec večine
sprememb v proizvodni in sorodnih industrijah je industrijski
internet, ki obljublja popolno zlitje sistemov IT, strojev in orodij.
»Če pomislimo, kaj bo tako zlitje pomenilo, hitro ugotovimo,
da se bosta srečala in trčila dva
precej različna svetova. Na eni
strani konservativen proizvodni
svet, na drugi strani pa hiter svet
IT, navajen (r)evolucij. Fenomen
lahko gledamo tudi kot sestavni
del četrte industrijske revolucije, t. i. industrije 4.0. Industrijski
internet vsekakor prinaša prelom,« ugotavlja Andrej Planina,
ki v podjetju Špica skrbi za razvoj
kupcev in nove rešitve.
Industrija 4.0 uvaja tudi hibridni pristop na področju upravljanja skladiščnega poslovanja

ki pozna vse omejitve pri izdelavnih postopkih in materialih
lahko kupcu že naslednji trenutek z izjemno visoko natančnostjo (praviloma med 95 in 99
odstotki) pove, kdaj bo njegov
povsem personaliziran izdelek
nared.
Tudi pisarniška okolja bi se od
pristopa vitke proizvodnje lahko marsikaj naučila. Če drugega
ne, kako urediti dokumentacijo
in zmanjšati čas iskanja vsebin,
priprave poročil in izkaza uspeha. »Vitkost« v poslovnem svetu
postaja vedno bolj priljubljena;
dobili smo vitke metode razvoja
programske opreme, pa vitka zagonska podjetja, vitka mesta in
banke. Še najbolj vesel pa bom
informatizacije oziroma digitalizacije, ki bo nekoč v praksi poskrbela za vitkejše zdravstvo in
javno upravo.
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