
11-12.04.2019

Sama automatyka to za mało
Cyfrowa Fabryka dzięki wsparciu R&D przy tworzeniu nowych 

produktów i pełnej kontroli jakości
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Nowe modele biznesu odmieniają rynek

Od książki telefonicznej
do portalu ogłoszeń

OLX

Od księgarni
do e-booka

Amazon

Od sklepu muzycznego
do streamingu

Spotify

Od taksówki
do współdzielenia auta

Uber
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Cyfryzacja zmienia rynek spożywczy 
Personalizowanie produktów i usług

Master Chef w Nowym Jorku
drukuje w 3D wakacyjne
wspomnienia z czekolady

Mondelez umożliwia
personalizację opakowań

Coca-Cola umozliwia
tworzenie własnych napojów 

przez smartfona
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Wyzwania dla przemysłu rosną na całym świecie

Bezpieczeństwo

Szybkość Elastyczność Jakość Wydajność
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Skoncentrujmy się na R&D 
zarządzaniu jakością LIMS
i wdrażaniu produktów NPI
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SIMATIC IT R&D Suite
Wspólne rozwiązanie dla Działów R&D i Laboratoriów

R&D Suite Formula Workbench
• Tworzenie nowych formuł

• Panel oceny celu

• Zapis bezpośrednio do modułu Spec Mgmt.

R&D Suite LIMS
• Zarządzanie sprzętem pomiarowym i 

automatyczne pobieranie wyników

• Zarządzanie kompetencjami

• At Line & Off Line Testing

R&D Suite ELN
• Definiowanie kamieni milowych projektu

• Gromadzenie wszystkich danych z 

eksperymentów

R&D Suite Specification Management
• Centralne repozytorium specyfikacji

• Wersjonowanie specyfikacji

• Pełne zarządzanie BOM

R&D Suite External User
• Portal specyfikacji dostawcy

• Portal klienta LIMS

R&D Suite
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Komponenty SIMATIC IT do opracowywania specyfikacji i formuł

Formulated Product Design

▪ Zintegrowany proces tworzenia produktu Centralny PLM & Platforma Zarzadzania Wiedzą – sprawny proces twórczy

▪ Współpraca w ramach R&D Unikanie/redukcja poprawek w procesie tworzenia – redukcja kosztów R&D

▪ Zgodność z przepisami Unikanie zwrotów i niezgodności produktu poprzez bieżąca kontrolę zgodności w R&D

Specification Experiment Formula Label Contents Supplier Lab Tests

Specification 

Management

Laboratory 

Management
Regulatory Compliance

Formula

Workbench
R&D Data Management Supplier Collaboration
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Zarządzanie Specyfikacjami
Poprawia Szybkość, Elastyczność i Przejrzystość

Tworzenie Produktu

▪ Zarządzanie wszystkimi specyfikacjami 
produktu: 
zgodności, prawna, jakościowa, 
logistyczna, odżywcza, dostawców, 
środowiskowa, formuły, produkcyjna, …

▪ Globalna - Ogólna – Specyficzna dla 
fabryki

▪ Na bazie wzorców zawierających 
kalkulacje i walidacje

▪ Elastyczne i konfigurowalne – na wiele 
sposobów

▪ Punkt odniesienia dla R&D
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Elektroniczny Notatnik 
Zbieranie danych z eksperymentów w kontekście projektu R&D

Elektroniczny Notatnik (ELN)

▪ Zarządza krytyczna wiedzą R&D w całej 
organizacji, umożliwiając szukanie i 
ponowne użycie informacji

▪ Przepływ zadań i kontrola dostępu z 
wersjonowaniem, możliwością 
przeglądu i kontroli poświadczeń

▪ Zarządzanie złożonymi regułami 
dostępu do danych w celu ochrony 
własności intelektualnej

▪ Kalkulacje i walidacje
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Opracowywanie formuł
Miejsce tworzenia cyfrowych formuł

Zintegrowane tworzenie nowych 
formulacji (Formula Workbench)

▪ Miejsce opracowywania cyfrowych 
formuł w pełni zintegrowane z 
modułem specyfikacji, notatnikiem i 
LIMS

▪ Umożliwia użytkownikowi tworzenie i 
optymalizację produktów w środowisku 
wirtualnym 

▪ Kokpit projektanta dający pełny obraz 
zmian w formule
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Zgodność z wymaganiami 
Bieżąca ocena zgodności podczas opracowywania produktu

Moduły zgodności

▪ Deklaracje komponentów i składników 
chemicznych

▪ Deklaracje profilu wartości odżywczych

▪ Ograniczenia zdrowotne i żywieniowe

▪ Ocena zgodności na wczesnym etapie 
opracowywania produktu

▪ Na bazie formuł zaakceptowanych i 
eksperymentalnych

▪ Dane referencyjne dotyczące zgodności 
z przepisami aktualizowane na bieżąco -
obejmujące 212 krajów
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Współpraca z dostawcami 
Efektywna interakcja z dostawcami przy tworzeniu produktu

Współpraca z dostawcami

▪ Elektroniczna wymiana danych o 
specyfikacjach ze społecznością 
dostawców podczas tworzenia produktu

▪ Obsługa zapytań o dane do specyfikacji 
surowców

▪ Zapewnienie że dostawca używa 
odpowiednich wzorców i terminologii

▪ Wskazywanie i walidacja wymaganych 
danych

▪ Zaakceptowane informacje są 
natychmiast dostępne w bazie danych 
specyfikacji
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Modelowanie przepływu procesu  
Tworzenie głównej receptury z karty formuły

Zarządzanie główną recepturą 

Master Recipe opisuje ‘JAK’ produkt 
powinien być wytwarzany:

▪ Pojedyncze kroki procesu

▪ Formuła, materiały i ich ilości na każdy 
krok

▪ Optymalne parametry procesu 

▪ Elektroniczne karty pracy

▪ Graficzna edycja receptury głównej i 
specyficznej dla zakładu
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Zarządzanie danymi laboratoryjnymi (LIMS)
Efektywne zarządzanie pracą, badaniami i kontrolą jakości

Zarządzanie laboratorium (LIMS)

▪ Zarządzanie danymi jakościowymi i 
pracą w laboratoriach, optymalizacja 
zbierania, analizy i raportowania danych

▪ Wsparcie dla projektów w laboratoriach 
R&D i rutynowych badań QC lab 
podczas pilotażowej produkcji

▪ Obsługa kompleksowych planów 
badań/definiowania i wykonywania 
metod w różnych kontekstach

▪ Zarządzanie kompetencjami i 
certyfikacja operatorów lab.
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SIMATIC IT R&D Suite

Referencje
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SIMATIC IT R&D Suite w Cargill
Zarządzanie danymi o produktach i kontrolą jakości

Wdrożenie SIMATIC IT Interspec, Unilab, ELN i Formula
Workbench

Wymagania

▪ Szybka integracja ciągłych przejęć poprzez ogólnoświatową 
standaryzację i harmonizację procesów, specyfikacji i planów 
analitycznych

▪ Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo żywności w różnych regionach
▪ Pełna współpraca R&D, jakości i produkcji

Rezultaty

▪ Szybszy czas wprowadzania nowych produktów na rynek
▪ Szybsza wymiana danych o produktach – jeden punkt odniesienia
▪ Redukcja prac administracyjnych. zadań, błędów, ryzyka 

odpowiedzialności za produkt
▪ Zharmonizowane procesy badań i rozwoju oraz kontroli jakości
▪ Spójność i ochrona marki
▪ Eliminacja ograniczeń ERP: skomplikowania, braku elastyczności, 

dodatkowych kastomizacji
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SIMATIC IT R&D Suite w Hero Group 
1 platforma rozwoju produktu dla wszystkich jednostek biznesu

Wdrożenie SIMATIC IT Interspec, Unilab, ELN, Formula Workbench 
i Supplier Collaboration

Wymagania

▪ 1 globalne rozwiązanie dla surowców, produktów (towary handlowe i 
wyroby gotowe) oraz specyfikacji opakowań

▪ Opracowywanie produktów (formulacji) na podstawie dostępnych 
specyfikacji surowców, w tym dostosowanie wartości odżywczych, 
zgodności z wymaganiami prawnymi i kalkulacja kosztów

Dlaczego wygraliśmy ?

▪ Doskonałe dopasowanie standardowych funkcjonalności 
oprogramowania do wymagań

▪ Potwierdzone doświadczenie w branży, zilustrowane w demo
▪ Elastyczność i łatwość w użyciu
▪ Solidny i wiarygodny plan projektu
▪ Wizja przyszłości (Digital Enterprise i R&D Suite)
▪ Propozycja najlepszej wartości i wartość dodana
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SIMATIC IT R&D Suite w Godiva
Wydajność innowacji i stała jakość

Wdrożenie SIMATIC IT Interspec, Unilab, ELN, Formula Workbench 
i Supplier Collaboration

Wymagania

▪ Światowa standaryzacja receptur w oparciu o jednolite i centralnie 
zarządzane specyfikacje produktów i opakowań

▪ Osiągnięcie spójnego, wysokiego poziomu jakości i zgodności
▪ Narzędzie wspierające i usprawniające rozwój produktu

Rezultaty

▪ Jeden punkt odniesienia dla wszystkich danych produktu –
wyeliminowana praca papierowa i „wyspy” informacji

▪ Potężne narzędzia symulacyjne do wspierania i doskonalenia procesów 
rozwoju produktu

▪ Odpowiednie specyficzne dla rynku informacje o wymaganiach 
prawnych dostępne dla deklaracji etykietowych bezpośrednio z fazy 
opracowywania produktu i formulacji
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SIMATIC IT R&D Suite w Keurig Green Mountain
Kompleksowe wdrożenie PLM

Wdrożenie SIMATIC IT Interspec, ELN, Formula Workbench oraz
Teamcenter i NX

Wymagania

▪ globalne rozwiązanie PLM obejmujące cały cykl życia zarówno w 
przypadku produktów dyskretnych, jak i opartych na formułach

▪ Opracowywanie produktów (formulacji) na podstawie dostępnych 
specyfikacji surowców, w tym dostosowanie wartości odżywczych, 
zgodności z wymaganiami prawnymi i kalkulacja kosztów

Rezultaty

▪ jedna globalna platforma dla wszystkich procesów rozwoju produktu, 
służąca jako pojedynczy punkt odniesienia w całej firmie

▪ Zharmonizowane specyfikacje produktów skracają czas cyklu przy 
opracowywaniu nowych produktów i formuł

▪ Zintegrowane projektowanie opakowań i etykiet, a także zgodność 
produktów z wymaganiami prawnymi, zarówno dla produktów 
dyskretnych, jak i opartych na formułach
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SIMATIC IT R&D Suite w General Mills
Zgodność z przepisami i oznakowanie produktów

Wdrożenie SIMATIC IT Interspec, ELN i Formula Workbench

Wymagania

▪ Opracowywanie produktów (formulacji) na podstawie dostępnych 
specyfikacji surowców, w tym dostosowanie wartości odżywczych, 
zgodności z wymaganiami prawnymi i kalkulacja kosztów

▪ Obsługa wielu języków dla międzynarodowego etykietowania
▪ Standardowe oprogramowanie zastępujące mocna kastomizowany

system SAP PLM

Rezultaty

▪ Globalna widoczność i wymiana informacji o produkcie za 
pośrednictwem pojedynczego źródła wiedzy o produkcie i procesie

▪ Skład produktu decyduje o zawartości etykiety i jej tworzeniu, w tym o 
deklaracji składników, obliczaniu wartości odżywczych, deklaracjach 
z/bez i alergenach

▪ Lepsza wydajność zarówno w zakresie opracowywania produktów, jak i 
etykiet prowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa produktu
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SIMATIC IT R&D Suite w Unilever
Osiąganie innowacji i wzrost dzięki PLM

Wdrożenie SIMATIC IT Interspec, Unilab, Process Flow Diagram 
oraz Teamcenter i NX

Wymagania

▪ Osiągnięcie większej skuteczności we wprowadzaniu nowych marek na 
rynek

▪ Racjonalizacja portfela surowców w celu zminimalizowania ryzyka 
uzależnienia od dostawcy i optymalizacji kosztów surowców

▪ Informacje prawne o produktach dostępne dla klientów / konsumentów 
poprzez interfejs

Rezultaty

▪ System zarządzania specyfikacjami dla całego przedsiębiorstwa jako 
jedno źródło wiedzy o produktach i procesach

▪ Dzielenie się i wykorzystywanie wiedzy, mniej administracji i błędów
▪ Mniejsza liczba specyfikacji surowców
▪ Krótszy czas cyklu rozwoju produktu
▪ Uwolnienie potencjału badawczo-rozwojowego pozwala na prawdziwe 

innowacje
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SIMATIC IT R&D Suite w Ambar Feed-Mill
Wzrost wydajności dzięki integracji produkcji z QC

Wdrożenie SIMATIC IT Unilab LIMS zintegrowany z SAP ERP, 
SIMATIC IT MES i SIMATIC PCS7 / Batch

Wymagania

▪ Zwiększenie wydajności procesów biznesowych w całym 
przedsiębiorstwie (2 lokalizacje) poprzez integrację logistyki i produkcji z 
kontrolą jakości

▪ Większa automatyzacja i przejrzystość procesów kontroli jakości
▪ Eliminacja dokumentacji papierowej
▪ Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Rezultaty

▪ Zwiększenie wydajności procesu produkcji dzięki integracji z LIMS
▪ Skrócenie czasu i ograniczenie kosztów kontroli jakości
▪ Ustandaryzowanie procesów w obydwu fabrykach
▪ Pełna wizualizacja procesu produkcji, kontroli jakości i stanów 

magazynowych w silosach i na składowiskach
▪ Zastąpienie dokumentacji papierowej raportami elektronicznymi z 

możliwością analizy danych
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SIMATIC IT R&D Suite w Nutricia Danone
Większa wydajność kontroli jakości dzięki integracji

Wdrożenie SIMATIC IT Unilab LIMS zintegrowany z SAP ERP, MES i
PCS7 / Batch (migracja do SIMATIC IT R&D Suite 7 w toku)

Wymagania

▪ Kompleksowe zarządzanie jakością w całym przedsiębiorstwie (2 
lokalizacje: Opole i Krotoszyn) 

▪ Zwiększenie wydajności procesów biznesowych poprzez integrację 
logistyki i produkcji z kontrolą jakości

▪ Większa automatyzacja i przejrzystość procesów kontroli jakości
▪ Eliminacja dokumentacji papierowej

Rezultaty

▪ Zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów produkcji i logistyki dzięki 
bezpośredniej integracji z LIMS

▪ Skrócenie czasu i optymalizacja kosztów kontroli jakości
▪ Zastąpienie dokumentacji papierowej raportami elektronicznymi z 

możliwością analizy danych
▪ Ustandaryzowanie procesów we wszystkich laboratoriach
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Dziękuję za uwagę

Tomasz Cwołek

Dyrektor Działu Przemysłowych Systemów IT
ASKOM - SIEMENS MOM Smart Expert Partner

tomasz.cwolek@askom.pl
+48 696 56 24 57
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