INFORMAČNÝ SYSTÉM QI
umožňuje prístup
k informáciám
v reálnom čase
Pre riadiacu prácu vo výrobnom podniku je nutnosťou mať k dispozícii
dôležité informácie o všetkých výrobných procesoch v reálnom čase.
Aj preto sa najväčší slovenský mäsokombinát TAURIS, a. s., Rimavská
Sobota rozhodol pre implementáciu informačného systému QI.
Informačný systém QI pracuje na báze
viacvrstvovej architektúry. Svojou celkovou
koncepciou a koncentráciou špičkových
technológií je ojedinelým produktom vo svojej kategórii. V procese implementácie sa
v Taurise mimoriadne osvedčil integrovaný
vývojový nástroj QI Builder. Vďaka nemu sa
štandardná funkčnosť informačného systému QI mohla prispôsobiť špecifickým potrebám Taurisu. Za nepretržitej, 24-hodinovej,
prevádzky bolo možné upravovať nielen formuláre a tlačové zostavy, ale aj štruktúru
uložených dát, ich vzájomné vzťahy a vybudovať nad nimi novú funkcionalitu. Na základe nastavených prístupových práv má každý
pracovník prístup k spoločným údajom.

Ing. Július Barič,
riaditeľ divízie
služieb TAURIS, a. s.

Vysoká kvalita systému nespočíva iba
v samotnom informačnom systéme, ale
i v komplexnosti služieb, ktoré poskytujú
jednotliví implementační partneri. Jedným
z takýchto partnerov je aj firma ETOS SOFT,
s. r. o. z Nitry, ktorá má v oblasti potravinárskej výroby viac ako 20-ročné skúsenosti
a na Slovensku patrí svojimi výsledkami medzi špičku. Preto si ju spoločnosť TAURIS,
a. s. vybrala za implementačného partnera.
TAURIS prešiel od svojho vzniku v roku 1992
dlhú cestu, na konci ktorej sa zo spoločnosti
s regionálnym pôsobením, stal najväčší producent mäsových výrobkov na Slovensku.
Líder v sektore mäsospracujúceho priemyslu v rámci vstupu SR do EÚ investoval do
skvalitnenia všetkých veterinárno-hygienických podmienok produkcie a technického
vybavenia nemalé prostriedky. Súčasťou tejto zmeny bola aj výmena pôvodného informačného systému pracujúceho v prostredí
operačného systému MS-DOS za informačný systém QI.
Po niekoľkomesačnej príprave sa od 1. januára 2006 zaviedol do používania informačný systém QI. Unikátnym riešením
je prepojenie elektronických váh s informačným systémom, ktoré umožnilo riadiť kvalitu
a zloženie mäsových výrobkov a zo systému
získavať informácie v reálnom čase. Taktiež
umožňuje v reálnom čase sledovať výkonnosť jednotlivých výrobných úsekov, čo
prispieva k zlepšeniu využitia pracovného
času.
K implementácii nového informačného
systému riaditeľ divízie služieb TAURIS, a. s.
Ing. Július Barič uviedol: „Vybrali sme spoločnosť ETOS SOFT, s. r. o. najmä z toho dôvodu, že najlepšie splnila podmienky nášho výberu. Najmä výrobná časť systému ETOS-QI
zabezpečuje proporcionálny zber dát a ich
spracovanie priamo z výrobného procesu.
Spracované dáta tak poskytujú reálny obraz
o dianí v procese výroby. Flexibilnosť celého
systému zasa umožňuje rôzne pohľady
na získané údaje“.
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