WIZJA
ZINTEGROWANEJ
FABRYKI
Prawda
o planowaniu fabryk

60

%

WYCHODZI POZA
RAMY CZASOWE

Prawda jest taka, że większość projektów w zakresie planowania
fabryki nie spełnia założeń czasowych i kosztowych: 60% z nich
wychodzi poza ramy czasowe, a 72% przekracza budżet. Chociaż
projekty te wiążą się z własnymi wyzwaniami, istnieją także
większe, bardziej znaczące trudności, takie jak nieprzewidywalność
łańcucha dostaw, dostarczanie EV, osiąganie celów
zrównoważonego rozwoju oraz utrzymanie wzrostu na
niezwykle konkurencyjnym rynku pracy.
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%

Producenci kontynuują inwestycje cyfrowe, aby sprostać tym
wyzwaniom, a liderzy są pod ciągłą presją, by wygenerować
wartość biznesową z tych inwestycji. W osiągnięciu celów pomoże
koncentracja na kilku kluczowych obszarach zwiększających zwrot
z inwestycji (ROI):

PRZEKRACZA BUDŻET

» Optymalizacja operacji
Optymalizacja operacji przekłada się na szybsze podejmowanie
decyzji, uwzględnianie zrównoważonego rozwoju oraz skrócenie
czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych
Do 2023 r. 40% producentów
zintegruje cyfrowe
bliźniaki hali produkcyjnej
z danymi z transponderów
przekazywanymi w czasie
rzeczywistym, co doprowadzi
do 30% redukcji czasu
przepustowości”.

30

%

» Podejmowanie decyzji
w oparciu o dane
Dane dają dostęp do informacji, na
podstawie których można podejmować
decyzje w zakresie działań do wdrożenia.
To właśnie te decyzje tworzą wartość biznesową.

REDUKCJA CZASU
PRZEPUSTOWOŚCI

W 2022 r. 25% firm z zestawienia
Global 2000 wdroży technologie
dające możliwość manipulacji danymi
i wizualizacji danych, zwiększając
produktywność opartą na współpracy”.

» Cyfrowe ekosystemy
Ekosystemy, które opierają się na współdziałaniu i zakładają
wspólne cele, mogą wnieść wartość na wiele sposobów
60% światowych organizacji wskazuje ekosystemy
branżowe jako kluczową inwestycję technologiczną
w ciągu najbliższych dwóch lat.”

Aktywuj czynniki
zwiększające ROI
Organizacje, które wdrożyły zintegrowane modelowanie zakładów przemysłowych, zaobserwowały:

SKRÓCENIE CZASU
OSIĄGNIĘCIA PEŁNYCH
ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH O

20

%

OBNIŻENIE KOSZTU
WPROWADZENIA
NA RYNEK NAWET O

25

%

SKRÓCENIE CZASU
WPROWADZENIA
NA RYNEK O

25

%

OBNIŻENIE KOSZTÓW
OPERACYJNYCH
NAWET O

15

%

Poprzez koordynację każdej fazy cyklu życia fabryki i integrację wszystkich zaangażowanych osób zintegrowane
modelowanie zakładów przemysłowych zapewnia skrócenie czasu wprowadzenia na rynek, optymalny projekt
fabryki, rozszerzone i zróżnicowane usługi, poprawę współpracy oraz zmniejszenie liczby błędów i przeróbek.

Optymalizacja projektu fabryki
» Koordynacja wytwarzania, produkcji i obiektu
budowlanego podczas procesu projektowania fabryki;
» Usprawnienie uruchomienia operacyjnego;

Zintegrowane modelowanie
zakładu produkcyjnego przedstawia obraz sytuacji
» Wykorzystanie jednego zestawu
danych udostępnianych wewnętrznie
oraz zewnętrznym partnerom;
» Analiza „cyfrowego bliźniaka” fabryki
w czasie rzeczywistym, pozwalająca
podejmować lepsze decyzje;

Rozszerzenie i zróżnicowanie
usług
» Wykorzystanie możliwości dostarczania
skanów 3D elementów budynku,
instalacji mediów lub wyposażenia
dostawcy;
» Digitalizacja istniejącego sprzętu
do użytku w nowoczesnych
środowiskach w celu uniknięcia
przeróbek;

Ograniczenie błędów i przeróbek
Skrócenie czasu wprowadzania na rynek
» Ciągłe symulowanie i ocenianie środowiska
fabrycznego za pomocą ulepszonych danych;
» Utrzymywanie bardziej wydajnego
i skutecznego modelu inżynieryjnego
typu „follow-the-sun”;

» Optymalizacja lokalizacji systemów
przed rozplanowaniem linii;
» Zintegrowanie dostawców i ich
struktur planowania ze wszystkimi
zadaniami planowania i utworzenie
tym samym jednego zestawu danych;

Chcesz dowiedzieć się więcej
o zintegrowanym modelowaniu
zakładów przemysłowych z Autodesk?
Odwiedź nasze Centrum Rozwiązań
Ten materiał jest własnością firmy Autodesk
Tłumaczenie zostało zrealizowane na zlecenie TD SYNNEX Datech.

