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• výrobní zakázky a jejich stav  

• přihlášení a odvádění práce (počet, kvalita) 

• zadávání reálných prostojů strojů a zařízení (OEE) 

• výrobní dokumentace s vizualizací změn  

            z proběhlého změnového řízení 

Doplňkové funkce a parametry 
• integrace s ERP systémy (pomocí API) 

• automatizovaný sběr dat ze strojů a zařízení (OPC server) 

• vizualizace  KPI a výkon pracovníka/pracoviště 

• čtení čárových kódů 

• Odolné a ekonomické řešení na platformě Android 

www.smart4factory.cz Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme! 

Základní funkce 

Efekty využití 
• Samostatnost pracovníků 

• Objektivní podklady o efektivitě práce lidí a strojů 

(např. odměňování dle výkonu, prostoje, SMED…) 

Bezpapírová výroba s jednotným 
prostředím pro práci  



Chcete využít Vy nebo Vaši lidé co nejvíce možnosti Průmyslu 4.0? 

• „Chtěl bych jen zjistit víc o tom “…“, jestli mě to vůbec zajímá.“ 

• „Nevíme, jestli je to pro nás vhodné…“ 

• „Hodila by se nám inspirace, jak to chodí jinde.“ 

• „A šlo by nějak udělat, aby šlo “…“ nebo něco takového?“ 

• „Nemáme na to lidi, ale rádi bychom to zkusili.“ 

Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme! 
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Strávili jsme dost času v 

podnicích jako je ten Váš a 

možná i několika větších. 

Máme respekt ke každému, 

komu se podařilo vybudo-

vat fungující business. Ne-

musíte mít závratný obrat 

ani stovky kompetentních 

zaměstnanců, aby se Vám 

fungovalo lépe. 

Není nutné si hned pořizo-

vat roboty a zavádět kom-

plexní informační sys-

témy, abyste mohli věci 

zlepšit. Všimli jsme si to-

tiž, že některé věci se ne-

ustále opakují nezávisle 

na oboru podnikání nebo 

velikosti podniku. 

Průmysl 4.0 nás baví a vní-

máme jej jako oblast nava-

zujících kompetencí, s kte-

rými se dá pracovat již ny-

ní. Jejich potenciál plně 

využijete při smysluplném 

propojování a využití šesti 

pilířů – proto vznikl náš 

koncept Smart4factory.  

Budeme rádi, dáte-li dů-

věru našim kolegům s 

dlouholetými zkušenost-

mi z praxe, kteří Vám 

dovedou přiblížit dostup-

ná řešení a možnosti 

pro Vaše firmy a podni-

kání. 


