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Zkušenosti v ČR/SK/PL/SLO/RU

http://www.kappakm.cz/


Dynamická simulace



Představení Prediktivní Simulace
Prediktivní simulaci používáme k  tvorbě dynamické a vizuální simulace podnikových procesů ve 
virtuálním světě, které společnostem umožní pochopit, předvídat a optimalizovat výkonnost svých 
reálných aktivit, procesů a podnikání. Toto nazýváme jako “Digitální dvojčata”.

Proč? Na otázku “co-když?”, 
Vyhodnoťte příčinu & důsledek
a přesně předvídejte
budoucí stav.



Kdy použít Digitální Dvojče?

Pokud jsou zkoumané procesy složité, komplexní, s vícenásobnými interakcemi 
a variabilitou

Je-li použit špatný nástroj (např. statické tabulkové procesory) pro 
komplexní problém, výstupem bývá špatné rozhodnutí

Vícenásobné interakce

Zařízení/Dostupnost pracovníků

Náklady/ Procesní contr. / Strategie

Plánování / Zahájení / Poptávka

Logistika / Manipulace s materiálem

Materiálové toky / Pravidla toku

Procesní charakteristiky

✓ Identifikace úzkých míst
✓ Ověřování nových nápadů
✓ Ověření dopadu na výkonnost 

(KPI’s):
✓ Dodávky, Zásoby, Efektivita, 

Náklady, Průběžná doba atd.
✓ Vizuální model pro pochopení

Provozní výkonnost



Široké odborné znalosti

Obchodní & inženýrské 
služby

Letectví Letectví & obrana Automotive

Strojírenství Léky, 
Jídlo & Nápoje

Distribuce & Obchod

Energie & Nástroje Finanční služby Úřady & Zdravotnictví



Globální zákazníci v mnoha sektorech



Rozmanitý sortiment řešení





Digitální dvojče – plánovací aplikace



Prediktivní Plánovací Aplikace 4.0



Prediktivní Plánovací Aplikace 4.0

MRP IS

IS Database

(SAP, Helios, K2, etc.)
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Případová studie MP Krásno



Architektura informační podpory plánování

ERP

PREDIKCE

MIS
KAPACITNÍ 

PLÁNOVÁNÍ



ERP SAP – plánování a řízení výroby

•MRP plánování - automatická tvorba výrobních příkazů (den, výrobek, polotovar)

•Výpočet potřeby vstupní suroviny, MTZ, lidských zdrojů, nákupu, …

•Tisk výrobní dokumentace pro jednotlivá střediska (reporty, etikety, dávky, …)

•Automatické odvádění výrobních operací VP (skutečná spotřeba materiálu, časy, lidé, …)

•On line informace o stavu skladů, rozpracované výroby, hotové výroby podle výrobních příkazů

•Vyhodnocování výtěžností a nákladové ceny pro každý VP

•Systémová zpětná dosledovatelnost

PREWIT - systém tvorby predikcí

•Historie prodejů a akcí, časové průběhy a profily

•Predikce běžných prodejů, akcí, průběhu akcí (prodejna, zákazník, výrobek,…)

BNS - manažerský informační systém

•Prodejní a obchodní plány (zákazníci, výrobky, obchodní zástupci, …)

•Vyhodnocování prodejů a akcí (množství, krycí příspěvky, zisk, trendy,…)

ŠABLONY - systém kapacitního plánování

•Kapacitní ověření výrobního plánu pomocí dynamického simulačního modelu výroby

•Optimalizace výrobního plánu (vytížení zařízení, potřeba lidských zdrojů, přesčasy, …)

NÁSTROJE PRO PODPORU PLÁNOVACÍCH PROCESŮ



Datové vazby mezi systémy



PREWIT – predikce akcí a běžných prodejů 



Převod verze

vstupy → měsíční 

plán ..

BNS - Procesní model - Měsíční plán prodeje
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Šablony – kapacitní plánování výroby 



Přínosy prezentovaného řešení



Zkrácení doby od objednávky po expedici a zlepšení plynulosti expedice

Podklad pro tvorbu měsíčního a 21 denního plánu prodeje s automatickým přenosem 
do systému SAP (denně)

Vstupní údaj pro automatickou tvorbu plánu výroby v MRP SAP (měsíční, týdenní, 
denní plán výroby včetně bilance surovin)

Plán nákupu a plán lidských zdrojů ve vazbě na plán výroby

Minimalizace nevykrytých prodejních objednávek

PREWIT - Predikce prodejů



Automatická tvorba výrobních příkazů

Plán vstupních surovin, MTZ a lidských zdrojů

Snížení zásob vstupních surovin (ráno dodávka, večer prázdné sklady)

Optimalizace skladu hotových výrobků a pojistných zásob

Zvýšení efektivity, produktivity a plynulosti výroby 

Automatická evidence a odvádění výroby v reálném čase

Skutečné náklady na výrobek, výtěžnosti po VP

Systémová zpětná dosledovatelnost

Systémové řízení jakosti

ERP SAP – MRP plánování a řízení výroby



Přesný měsíční plán prodeje pro OM a OZ (zohlednění akčních a neakčních prodejů …) 
vytvořený během dvou pracovních dnů

Vyhodnocování plnění plánu online již od prvního dne plánovaného období

Hodnocení OM podle dosaženého krycího příspěvku

Přesné informace o ekonomice jednotlivých výrobků, tržních segmentů …  konkrétních 
zákazníků

Zjednodušený pohled na plánovaný a skutečně dosahovaný hospodářský výsledek

BNS - Manažerský systém



Simulace výroby plánovaných zakázek a ověření vyrobitelnosti

Efektivní využití výrobních zařízení a lidských zdrojů

Identifikace a eliminace úzkých míst

Optimalizace výrobních dávek a zajištění průchodnosti výrobou

ŠABLONY - Kapacitní plánování



Děkujeme za pozornost

Ing. Jan Šlajer jan.slajer@dynamicfuture.cz

Ing. Ivan Sluštík, MBA ivan.slustik@salso.cz


