Vsebina predstavitve
Izzivi sedanjosti v proizvodnji
Nove tehnologije - nove priložnosti
Proizvodni ekosistemi
Predstavitev KC STV
Nove storitve

Izzivi sedanjosti v proizvodnji
•
•
•
•
•

Optimizacija dobavnih verig
Okoljski vidiki
Spreminjajoče se zahteve kupcev
Energetska kriza
Kadri

Globalizacija – off–shore -> re-shore
Proizvajalci, ki so prej želeli izkoristiti globalne trge in dobavne verige, se spopadajo z naraščajočo
zapletenostjo in večanjem stroškov v vrednostni verigi, zato se vračajo k lokalni proizvodnji .

Kibernetsko – fizični sistemi
Pospešeno uvajanje tehnologij industrije 4.0 v mnoga podjetja zaradi zahtev pa
interoperabilnosti med stroji in napravami, ki so obstajale v različnih sistemih in
informacijskih silosih.

Distribuirane tehnologije
Model vsebine, ki so ga ustvarili uporabniki, ki se je rodil na spletu s socialnimi omrežji, zdaj prihaja v
produkcijo prek personalizirane proizvodnje.

Okoljska vzdržnost in vzdržni cilji razvoja (SDG)
Vedno večja ozaveščenost o trajnosti in okolju povzroča nov sklop okoljskih
dejavnikov in krožno proizvodno gospodarstvo.

Nove tehnologije – nove priložnosti
•
•
•
•
•
•
•

Internet stvari (modularnost, povezljivost pametnih izdelkov)
Novi poslovni modeli in storitvene platforme
Avtomatizacija delovno intenzivne industrije
Distribuirana podatkovno krmiljena proizvodnja
Proizvodne platforme kot povezovalke centraliziranih sistemov
Proizvodnja kot storitev
Krožno gospodarstvo

Povežimo sisteme
Ko se proizvodnja premakne na informacijski nivo, bo vse bolj šlo za usklajevanje med sistemi in zunanjo
orkestracijo med več različnimi deležniki.

De-centralizirajmo centralizirano
Digitalna proizvodnja in digitalne platforme nam omogočajo premagovanje
zgodovinskih omejitev in pretvorbo centraliziranih sistemov v decentralizirana
proizvodna omrežja.

Proizvodnja na zahtevo
Prehod od potisnega modela množične proizvodnje do vlečnega modela na zahtevo, ki temelji na končnem
uporabniku; z uporabo podatkov in vlečnega modela za veliko boljšo integracijo in uskladitev celotne
dobavne verige.

Od izdelkov k servisnim sistemom
Proizvodni sistemi prihodnosti bodo na stičišču porazdeljenih proizvodnih omrežij in
novih poslovnih modelov, ki jih omogoča krožno gospodarstvo.

Proizvodni ekosistemi
• Sprememba fokusa iz proizvodnje fizičnih produktov do
orkestracije sistemov.
• Proizvodne platforme kot temeljni princip proizvodnje v
informacijski dobi.
• Plug and play arhitektura in povezljivost tehnoloških
sistemov.
• Modularnost in odprtost ekosistemov.
• Enostavnost uporabniških vmesnikov.

Proizvodne platforme in podatkovni prostori
Proizvodne platforme bodo tvorile osnovno organizacijsko načelo proizvodnje v dobi informacij, podobno
kot so ikonično vlogo imele tovarniške proizvodne linije v industrijski dobi.

Ekonomija žetonov – Blockchain in NFT
Deljeni podatki, sledljivost in preglednost podatkov - blockchain omogoča
preoblikovanje organizacijskih struktur (usklajevanje in sodelovanje različnih
subjektov z uporabo ekonomije žetonov).

Avtomatizirana omrežja z uporabo umetne inteligence
Prihodnji proizvodni sistem bo modularni komplet elektronskih enot, ki jih je mogoče združiti in tvoriti
celotne omrežne sisteme z avtomatizacijo poslovanja preko pametnih pogodb.

Podatkovna ekonomija
Za uresničitev bolj prilagodljivega, fleksibilnega in dinamičnega proizvodnega
omrežja bo potrebna integracija analitike podatkov na številnih različnih ravneh,
od posameznih naprav do celih omrežij.

Vir: shorturl.at/hnAC2

KC STV je …
Kdo smo…
• Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov; ustanovljena 2002
• Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV):
• Ustanovljen kot projektni konzorcij 2010, za izvajanje projekta 2010-2013
• Kot Zavod KC STV: 2016
• Poslanstvo: povezovanje, usmerjanje, organiziranje in so-izvajanje konzorcijskih projektov članic

Integracijska sposobnost: prispevek 10-15%
(25%), Integralni učinek presega druge: Faktor
0,5 do 3 na direktno prodajo

Kaj znamo…Tehnologija vodenja sistemov (TVP): …..omogoča, da stvari lahko delujejo
• “skrita“ vseprisotna tehnologija – avtomatizacija, informatizacija, kibernetizacija – paradigma povratne
zanke
• učinki TVP: trajnostni: učinkovitost, kvaliteta, zanesljivost; finančni: dodana vrednost, rentabilnost; poslovni:
konkurenčnost na globalnih trgih

Kje sodelujemo…Grozd v SRIP ToP
•VVV Inteligentni sistemi vodenja v tovarnah prihodnosti (ISVOD)
Izbrana prioritetna tehnološka področja s produktnimi smermi uvajalcev na trg

•HOM Tehnologije vodenja (TV)
tehnologija vodenja kot ključna omogočitvena tehnologija,
V različnih domenah uporabe, znotraj ToP in v povezavi z drugimi SRIPi

Število članov: 35, od tega 27 podjetij in 8 raziskovalnih/izobraževalnih
institucij

Poslovni rezultati (Kazalci KC STV 2013/09):
• Prodaja:
457 mio € (+31%)
• BDV/zap:
55.700 € (+10%)
• Izvoz:
374 mio € (+10%)
• Delovna mesta: +9%

Prioritetna tehnološka področja
Prioritetno (tehnološko) področje

INDUSTRIJA IN ENERGETIKA

Umetna inteligenca pri vodenju in optimizaciji
sistemov
Digitalni dvojčki v tehničnih procesih
Energetika v kompleksnih sistemih

DIGITALNO

Industrijski internet stvari

Integrirani MES
Specifične aplikacije vodenja

ZELENO

Prediktivno vzdrževanje – prognostika in
ocenjevanje stanja proizvodnih strojev in
naprav

HOM Tehnologije vodenja (TV) – domenska umestitev
Umestitev HOM TV kot KET:

• Povezava z VVV znotraj SRIP ToP
• povezave z ostalimi SRIP-i:
Možnosti sodelovanja
• Sistemski pristop pri reševanju problema
(kaj, zakaj, kako, s čim)
• Sodelovanje v celotnem trajanju življenjskega
cikla projekta (od ideje do delovanja)
• Razvoj naprednih postopkov vodenja
• Razvoj namenskih elektronskih sklopov
Presečne tehnološke smeri:
• Integracija sistema
• v ToP-VVV Robotika: avtomatska končna kontrola izdelkov z povezavo
signalnega procesiranja in robotskih tehnologij
• s/v KG: napredna energetska oskrba na osnovi vodikovih tehnologij
• s/v Zdravje-medicina: postopki vodenja za protonsko terapijo
• z/v Mobilnost: vodikove tehnologije na področju mobilnosti

Nove storitve za člane
•
•
•
•

Programska pisarna
Kolaborativna platforma
Digitalno inovacijsko stičišče – DIH4ACT
Intenzivna internacionalizacija

B

• Ocena ideje
• Iskanje možnih partnerjev,
priprava verige vrednosti
• Pomoč pri oblikovanju
konzorcija
• Sestava konzorcijske
pogodbe in NDA
• Pomoč pri prijavi (pojasnila,
vprašanja, dokumentacija)
• Pomoč pri pripravi vsebine
• Kontrola dokumentacije
pred oddajo
• Pomoč pri vzpostavitvi
projektnega vodenja po
pridobitvi projekta
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E(xpert)

• Ocena ideje
• Iskanje možnih partnerjev,
priprava verige vrednosti
• Pomoč pri oblikovanju
konzorcija
• Pomoč pri prijavi
(pojasnila, vprašanja,
dokumentacija)
• Pregled ustreznosti
vsebine
• Kontrola dokumentacije
pred oddajo

A(dvanced)

B(asic)

Programska pisarna KCSTV
• Ocena ideje
• Iskanje možnih partnerjev,
priprava verige vrednosti
• Oblikovanje konzorcija
• Sestava konzorcijske
pogodbe in NDA
• Priprava vsebine in
proračuna
• Kontrola dokumentacije
pred oddajo
• Prijava projekta
(pojasnila, vprašanja,
dokumentacija)
• Vzpostavitev in nadzor
projektnega vodenja po
pridobitvi projekta
• Pomoč pri poročanju

E

e

DIH4ACT je digitalno inovacijsko
stičišče, ki ga je ustanavlja KCSTV.
Je središče digitalnih inovacij, ki
spodbuja znanje o naprednih
tehnologijah vodenja in pomaga
proizvodnim podjetjem pri digitalni
transformaciji njihovih proizvodnih
procesov v diskretni in procesni
industriji.
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Povečajte zmogljivost
Povečajte uspešnost in
učinkovitost vašega
delovanja. Prepričani
smo, da bo
digitalizacija prinesla
naslednji preskok
učinkovitosti industrije.

Okrepite sodelovanje
Preobrazite izkušnjo dela z
najnovejšimi nadzornimi in
digitalnimi tehnologijami s
skupnim sodelovanjem in
povezovanjem.

Omogočite inovativnost
Omogočite inovacije za
spodbujanje sprejemanja
novih storitev: razvijajte
hibridne izdelke in
rešitve, ki združujejo
kontrolne in digitalne
tehnologije.

Namenjen je širšemu povezovanju v
okviru EU in domačih DIH.
Članstvo za obstoječe člane KC STV
je/bo brezplačno.

EFFRA in MiE
Smo aktivni člani EU združenja tovarn prihodnosti EFFRA. Sodelujemo tudi v MiE members board, kjer
soodločamo o bodočih razpisih HE s področja proizvodnje.

ASPIRE in Proces4Planet
Smo aktivni člani združenja in naši člani sodelujejo na več projektih združenja.

CHJU- Clean Hydrogen Joint Undertaking
Smo aktivni člani združenja. Naši zaposleni in člani so sodelovali pri pripravi SRIA, sodelujejo na več
projektih združenja predvsem na področju uporabe zelenega vodika v energetiki.

VANGUARD
Aktivno sodelujemo v pilotu za umetno inteligenco ter se pridružujemo sodelovanju
pri novem pilotu za področje vodika..

Hvala za pozornost!

Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.kcstv.si E: info@kcstv.si
Rudi Panjtar

