AGENDA
10.00-10.10

Dlaczego z Comarch o produkcji-Powitanie
i przedstawienie agendy

10.10-10.45

Jak odzyskać czas w zarządzaniu produkcją?
- Typowe straty podczas produkcji
- Wyniki produkcyjne, parametry - jak je poprawić?
- Przykłady niskich wyników z powodu strat na
skutek złej organizacji
- Przykłady dobrych praktyk w zakresie planowania
i organizacji z wykorzystaniem oprogramowania ERP

10.45-11.15

12.05-12.30

13.20-14.00

Małgorzata Maciągowska
Comarch S.A.

Przemysł 4.0 spotyka ERP – rola zintegrowanego
systemu w budowaniu inteligentnej fabryki
Philipp Erdkonig
Comarch S.A.

Nasza narzędziownia – oferta Comarch
dla firm produkcyjnych
- Czy można wyeliminować papierowe dokumenty w firmie?
- Optymalizacja przepływów materiałowych w oparciu
o Comarch WMS
- Budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem aplikacji e-commerce i mobilnej sprzedaży
- Rozliczanie czasu pracy z wykorzystaniem
Comarch ERP e-Pracownik

13.20- 14.00

Alberto Lete
Invado

Analiza procesów produkcji z wykorzystaniem
Business Intelligence

- Czwarta rewolucja przemysłowa – co to takiego?
- Jak połączyć system ERP z ideą Przemysłu 4.0
do zarządzania produkcją ?
- Symulacja pracy inteligentnej linii produkcyjnej

13.00-13.20

Wojciech Borkiewicz
Comarch S.A.

PRZERWA KAWOWA

- Kokpity menedżerskie w firmie produkcyjnej –
konieczność czy ,,wodotrysk’’?
- Badanie rentowności produkcji z uwzględnieniem
kosztów pośrednich
- Raportowanie efektywności parku maszynowego
i pracowników – praktyczne przykłady

12.30-13.00

Andrzej Krótki
Instytut Doskonalenia Produkcji
Verbis

Jak ERP pomaga w zarządzaniu produkcją
– praktyczne case study
- Na co zwrócić uwagę w trakcie wyboru i wdrożenia
systemu ERP w firmie produkcyjnej
- Wykorzystanie narzędzi MES do rejestracji
procesu produkcji
- Raportowanie zarządcze w praktyce

11.50-12.05

Tomasz Król
Instytut Doskonalenia Produkcji
Verbis

Planowanie i harmonogramowanie produkcji oraz
symulacja TKW z wykorzystaniem systemu ERP
- Jak szybko udzielić odpowiedzi na pytanie na kiedy
będziemy w stanie zrealizować nowe zamówienie?
- Bilansowanie potrzeb materiałowych i optymalizacja
stanów magazynowych za pomocą narzędzi IT
(ABC/XYZ, modele prognostyczne)
- Wycena wyrobu na etapie ofertowania oraz przygotowania produkcji

11.15-11.50

Dyrektor Handlowy Comarch ERP,
Comarch S.A.

Tomasz Rutkowski
Comarch S.A.

LUNCH / STREFA EKSPERTA
Dotacje na nowe technologie w województwie śląskim
- jak finansować IT w firmach produkcyjnych?
UWAGA - prezentacja odbędzie się tylko w Katowicach.

Joanna Dominiak
Kierownik Centrum
finansowania w Comarch

