
Przedsiębiorstwo produkcyjne
w dobie Industry 4.0 



Aspekt praktyczny
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24%

76%

1. Posiada ERP
2. Nie posiada ERP

Nasycenie ERP w sektorze MŚP



86%

Natomiast wśród dużych 
firm (>250 pracowników) 
nasycenie wynosi 86%

Źródło: Raport Eurostat 2017
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A jak jest z tą 
CHMURĄ?
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11%

89%

1. Korzysta z chmury
2. Nie korzysta z chmury

Płatne usługi w chmurze w firmach produkcyjnych

Źródło: Raport GUS 2018



A Industry 4.0?



3%

Firm przetwórstwa 
przemysłowego korzysta 
z własnych drukarek 3D

Źródło: Raport GUS 2018
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4,9 %

Firm wykorzystuje roboty 
przemysłowe.

Źródło: Raport GUS 2018
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Wykorzystanie robotów przemysłowych w 2018 roku.

Małe firmy (zatrudnienie od 9 do 49 pracowników)3,4%

Średnie firmy (zatrudnienie od 50 do 249 pracowników)9,4%

Duże firmy ( zatrudnienie powyżej 250 pracowników)19,8%

Firmy przetwórstwa przemysłowego10,7%
Źródło: Raport GUS 2018



>50%

Jak wygląda sytuacja
w polskich 
przedsiębiorstwach 
produkcyjnych?

Źródło: Raport GUS 2018
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Poziomy intensywności cyfrowej



Czy jesteśmy gotowi na 
Industry 4.0, nie kończąc 
poprzedniej rewolucji?



Liderzy Produkcji Made in Poland 
na drodze do Przemysłu 4.0





 Rodzinna firma obecna na rynku od 1973 roku

 Największy producent kotłów na paliwa stałe w Polsce

 Wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009

 Powierzchnia produkcyjna zakładu ok 35 000 m2

 Wykwalifikowana kadra - zatrudnienie > 550 osób

 Ponad 1000 punktów dystrybucji i serwisu

 Ilość spawaczy ciśnieniowych 90 osób 

 80 ton stali w dziennej produkcji

 Stały udział produktów DEFRO w Programach PONE
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 Made in Poland
 Kompleksowość rozwiązania – jeden spójny system 

zarządzania przedsiębiorstwem
 Stabilna platforma bazodanowa
 Wsparcie po wdrożeniu
 Zbieżność z celami i spodziewanymi efektami
 Wsparcie informatyczne
 Wsparcie procesów informacyjnych
 Industry 4.0 Ready
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Dlaczego Impuls EVO?
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Wdrożenie Impuls EVO w Defro

Rozpoczęcie wdrożenia systemu Impuls 52008

Start systemu oraz implementacja modelu kosztowego2009

Automatyzacja pracy w magazynach dzięki PDT2012

Automatyzacja procesu rejestracji produkcji2014

Automatyzacja procesów backoffice2017
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Proces zrównoważonego rozwoju - Defro

Rozpoczęcie 
wdrożenia

Kwiecień 2008

Implementacja
modelu kosztowego

Kwiecień 2009

Automatyzacja
pracy w magazynach

za pomocą terminali PDT
Lipiec 2012

Automatyzacja procesu
rejestracji produkcji

Lipiec 2014

Automatyzacja 
procesów 
backoffice

Listopad 2017

Start systemu
Styczeń 2009



 Ponad 60 000 technologii produkcyjnych
 Około 4 000 zleceń produkcyjnych na wyroby gotowe
 Ponad 40 000 zleceń na półfabrykaty
 Produkcja wieloetapowa z wieloetapowym rozliczeniem 

kosztów
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Specyfika produkcji Defro



 Firma obecna na rynku od 1971 roku
 100% polski kapitał
 100% polska marka
 Lider rynku pojazdów elektrycznych
 140 000 sprzedanych pojazdów na całym świecie
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 Made in Poland
 Kompleksowość rozwiązania – jeden spójny system 

zarządzania przedsiębiorstwem
 Stabilna platforma bazodanowa
 Wsparcie po wdrożeniu
 Zbieżność z celami i spodziewanymi efektami
 Wsparcie informatyczne
 Wsparcie procesów informacyjnych
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Dlaczego Impuls EVO?



24

Wdrożenie Impuls EVO w Melex

Start implementacji | Zaplanowane 145 osobodni2016

Na dzień 30 grudnia przepracowano 69 osobodni2017

1 dnia lutego udany start systemu Impuls EVO2018

 Wprowadzono 4 modyfikacje standardowej funkcjonalności systemu 
(etykieta, panel pracownika, specyfikacja materiałowa – kody kreskowe, 
generowanie zleceń z raportu PZM)

 Nadzór nad pierwszym okresem eksploatacji systemu rozliczany na zasadzie 
T&M – wykorzystano 40 osobodni
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Automatyzacja rejestracji produkcji
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Automatyzacja rejestracji produkcji



 Firma obecna na rynku od 1920 roku
 100% polski kapitał
 100% polska marka
 Nieprzerwanie od 60 lat producent jednego z 

najpopularniejszych majonezów
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Wdrożenie Impuls EVO w WSP Społem

Start implementacji systemu Impuls BPSC2005

Czerwiec - koniec pierwszego etapu wdrożenia2006

Grudzień - wdrożenie CRM2007

Grudzień - wdrożenie zarządzania i sterowania produkcją2011



Automatyczna rejestracja produkcji w czasie rzeczywistym
na podstawie:

 Ważeń
 Zdarzeń w produkcji
 Zdarzeń w logistyce 

Sterowanie pracą pracownika za pomocą ekranu dotykowego
 Co wykonać?
 Co pobrać?
 Jak zmieszać?
 Jak długo czekać?
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Wdrożenie systemu sterowania produkcją



A ponadto automatyczna generacja dokumentów 
związanych z ruchem surowców, opakowań, 

półfabrykatów i wyrobów gotowych. 
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Korzyści z wdrożenia ERP Impuls EVO

~50% ~30% ~50% ~60%

Zwiększenie 
wykorzystania parku 

maszynowego

Zwiększenie 
wydajności 

pracowników 
produkcyjnych

Skrócenie czasu 
wydania materiałów 

i półfabrykatów 
z magazynu

Redukcja stanów 
magazynowych



 Rejestracja produkcji w czasie rzeczywistym
 Poprawa rzetelności danych rejestrowanych na produkcji
 Wizualizacja danych w systemie w czasie rzeczywistym
 Lokalizacja asortymentu na magazynie
 Brak „zaginionych” materiałów i półfabrykatów w procesie 

produkcyjnym
 W konsekwencji ograniczenie przeszkód w rozwoju firmy
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A ponadto…





www.LiderzyMadeInPoland.pl


