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téma

borů) a systémy začínají výrazně více spo-
lupracovat, a to on-line. Každý systém ne-
slouží jen lidským uživatelům, ale posky-
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Co ovšem často chybí, 
je ucelený pohled na 
zdroje dat, toky infor-
mací a práva přístupu 

k informacím a jejich změnám. To, co se 
skrývá za pojmem datový model podniku.

li. Je zřejmé, že téma zaujalo. Prezentova-
né názory a myšlenky vypovídají o situaci 
na trhu informačních systémů u nás. Jsme si 
plně vědomi toho, že téma je značně obšír-
né, ale právě nutnost nahlížet na problema-
tiku informačních systémů v průmyslu cel-
kovým pohledem, a především s nadhledem 
může vést k uspokojivému řešení. Pak teprve 
můžeme hovořit o tom, že navrhované a rea-
lizované řešení je na úrovni doby a umožňu-
je optimalizaci podnikových procesů během 
jejich rozvoje i v budoucnosti. A spokojený 
musí být především zákazník. 

Diskusi vedl Radim Adam.

Ruku v ruce s růstem české ekonomiky 
nabírá na obrátkách i výrobní sektor. Toto 
odvětví výrazně posiluje, jeho sortiment ros-
te. Obavy z možných ztrát tak logicky vystří-
daly otázky, jak úspěšně přežít prudký růst 
a zároveň si zachovat spokojenost zákazníků.

V současném konkurenčním prostředí zá-
kazníci více než kdy jindy očekávají stopro-
centní plnění termínů a co nejkratší dodací 
lhůty. Z dlouholeté praxe vyplývá, že právě 
dodržení slíbeného termínu se často ukazu-
je jako nejkritičtější bod celého plánovací-
ho procesu. Je to pochopitelné. V okamžiku, 
kdy dodavatel zákazníkovi potvrdí termín, 
který při dostupných zdrojích nelze kapa-
citně nebo materiálově zvládnout, si způso-
buje výrazné komplikace hned na začátku 
celého procesu.

Ideální situace je plánovat a slibovat termí-
ny „tak akorát“. Problémem je, že firmy nema-
jí tímto směrem nastavené podpůrné nástroje 
ani procesy. Potom se může stát jediné: zá-
kazníkům toho slíbí příliš, což se odrazí buď 
v pozdním termínu dodání, nebo v neefektiv-
ním navyšování zdrojů a zhoršení zákaznic-
kého servisu u stávajících objednávek. Proto 
je rozumnou volbou pokusit se optimalizovat 
plánování výroby softwarovým nástrojem APS 
– Advanced Planning and Scheduling.

Nástroj APS je vhodný pro ty výrobní 
firmy,
– které si nejsou jisté, jaký termín dodávky 

slíbit zákazníkovi v závislosti na garanci 
jeho splnění,

– které nestíhají plnit zakázky ve slíbené 
lhůtě,

– které mají problém s využíváním kapacit 
firmy.
V těchto případech je na místě tzv. rede-

sign procesu plánování s využitím podpůrné-

Když APS klepe na dveře: splnitelné a reálné 
termíny pro zákazníky

ho nástroje APS. Ten zajistí prediktivní pláno-
vání výroby při využití dat z klientského sys-
tému ERP, detailní analýzy aktuálních front 
práce a vždy dostupné informace o nejlepší 
možné cestě k cíli, tedy ke spokojeným zá-
kazníkům. A jak APS funguje v praxi?

Ideální situace nastává ve chvíli, kdy je 
APS plně integrován v systému ERP. Díky této 
provázanosti pak v systému existují informace 
předem připravené přímo pro APS, a odpadá 
tak nutnost sběru dalších dat nebo jejich složi-
té úpravy. Ještě před přijetím poptávky od zá-
kazníka může obchodník pohotově ověřit, na 
jak dlouho dopředu je kapacita omezená, nebo 
dokonce vyčerpaná a kdy bude pro diskutova-
nou poptávku dostatek materiálu. V závislosti 
na těchto informacích potom zakázku zařadí 
do systému a sdělí zákazníkovi přibližný ter-
mín, který pak zařadí do systému a zahájí si-
mulaci. Obchodník z toho jasně vydedukuje, 

co může přislíbit, aniž by byly negativně ovliv-
něny dříve přijaté objednávky. Nejde o „kous-
kování“ zakázky do mezer původního plánu, 
ale o tvorbu zcela nového schématu.

Může se stát, že výsledek simulace není 
pro zákazníka vyhovující. Tehdy se lze vy-

dat cestou navýše-
ní zdrojů nebo pře-
nesení zpoždění na 
jinou zakázku, kte-
rá je méně kritic-
ká. Nejdůležitější je 
ale rozhodnout, zda 
je možné tato rizika 
akceptovat. I v tomto 
případě firmu systém 
APS podpoří. Opti-
malizačně simulační 
algoritmy automatic-
ky spočítají nejlepší 
možný průběh výro-
by při přijetí zakázky 
nad rámec.

Při zavádění systé-
mu APS je třeba na-
chystat argumenty pro 

zaměstnance. Implementace těchto nástro-
jů je pracovníky občas mylně vnímána jako 
kontinuální dohled nad jejich prací, nebo 
dokonce zrušení jejich pozice. Ve skuteč-
nosti je to ale právě naopak, systém APS je 
posila, která zaměstnance navede správným 
směrem. Jestliže obchodník zaregistruje ter-
mín zakázky určený systémem APS, má to 
pro něj i psychologický význam. Získává 
totiž jistotu, že za jeho rozhodnutím stojí 
také tvrdá data.
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Obr. 1. APS získává data ze systémů řízení výroby

tuje sadu funkcí pro ostatní systémy. Tím 
vzniká velký důraz na zajištění efektivní in-
tegrace, na API, registry služeb, řízení do-
stupnosti služeb a minimalizaci redundan-
ce při vývoji. 

Další oblastí je určitě sběr, analýza a vy-
užívání velkého množství dat ze zdrojů, 
jako jsou senzory výrobních zařízení a in-
teligentních produktů či vozidla připojená 
k internetu, ale také práce s daty o chová-
ní zákazníka.

Závěr

Velké díky všem účastníkům této disku-
se za jejich čas, který odpovědím věnova-


