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Обучение

„УЧЕБЕН ЦЕХ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”
17 – 18 октомври 2019

гр. Пловдив

ПРОГРАМА
Ден 1
09:30
10:00
10:00
12:30

Регистрация на участниците
Иновативни решения за управление на бизнес процесите с ERP и MES система
Управление на технологичната подготовка на производството с PDM Технолог
 Модел на процеса от обект към функция
Решение за автоматизирано управление на цех за горещо поцинковане на метални
изделия
 Партидно управление на производството, регистрация на рамките
Автоматизирано управление на комуникацията между операторите на машини и
обслужващите подразделения
 Инициализация на заявки към обслужващите подразделения, автоматично
известяване със SMS съобщения, контрол на времето за реакция
Автоматизиран отчет на труда в конвейерно производство
 Разпределение на отчета по оператори в позициите на конвейера
Използване на RFID карти за управление на производството и отчитане на труда
 Иновативно решение за регистрация изпълнението на операциите
Управление на производство с подизпълнители
 Планиране и регистрация на ордерите към подизпълнители, Терминален отчет и
приход в склад. Контрол на фактурите.
Управление на производството с контролируем подизпълнител
 Контролируем подизпълнител е предприятие, което се управлява с интегрирана
информационна система за управление на производството. Модел на интеграция на
двете системи с еднократно въвеждане на документи.
Използване на мобилни терминали с Android за отчитане на производството
 Ново приложение на терминалния модул за управление на производството чрез
терминал с операционна система Андроид.

12:30
13:30
13:30
14:30

Обяд
Иновативни решения за управление на бизнес процесите с ERP и MES системадискусионен панел
Обсъждане на новите решения от участниците

15:00
15:15

Кафе пауза

15:15
17:00

Представяне на участниците
Кратко представяне на предприятията-участници. Запознаване на аудиторията с предмета
на дейност, големината и основните бизнес процеси на предприятието.

17:00

Закриване на Ден 1 на обучението

19:30

Коктейл – неформално събитие за обмяна на опит, установяване на контакти между
участниците
Ден 2

09:30
10:00
10:00
11:00

Регистрация на участниците
Управление на производството с ERP и MES система
Лекционен панел, предназначен за участниците, планиращи внедряване на информационна
система за управление на производството

11:00
12:30

Представяне на индивидуалните проекти на участниците
Участниците представят рамки на проекта, степента на автоматизация на бизнес
процесите, текущи предизвикателства в управление на производството. Поставяне на
въпроси пред аудиторията

12:30
13:30

Обяд
Закриване на обучението

