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Tento dokument můţe být změněn bez varování. RGU CZ s.r.o. (RGU) si vyhrazuje všechna práva na 

tento dokument, jehoţ obsah je chráněn autorskými právy. Tento dokument ani ţádná jeho část nesmí 

být rozmnoţován nebo předáván dále bez předchozího písemného souhlasu RGU. RGU se zříká 

odpovědnosti za jakékoliv škody způsobené přímo nebo nepřímo tiskovými chybami. Z důvodů 

technického vývoje si RGU vyhrazuje moţnost měnit dokument bez předchozího varování.    

RGU CZ s.r.o., Brno 2007  
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1. Cíle implementace RGU OPTI 

Specializované průmyslové odvětví jakým slévárenství je bezesporu vyţaduje specializovaný informační 

systém. Ve slévárenském průmyslu se vyskytují nové formy konkurenčního boje. Globalizace, virtuální trhy 

zaloţené na bázi internetu a s tím spojený cenový tlak ovlivňují přeměnu struktury výrobních podniků. 

Odběratelé rekrutovaní především z automobilového průmyslu a strojírenství, očekávají více neţ jen 

vynikající materiály a moderní technologie. Poţadují, aby se slévárny z pouhých dodavatelů vyvinuly 

v konstruktivního partnera efektivně splňujícího vysoké poţadavky na inovační síly a dodavatelskou 

flexibilitu. Zákazníci poţadují, aby měli moţnost získat informace o výrobcích a zboţí a aby byly 

implementací podnikového informačního systému vytvořeny optimální podmínky pro flexibilitu a včasnost 

dodávek. Důsledná orientace na zákazníka zajišťuje obrat a důleţitý podíl na trhu. Splnění poţadavků na 

dodavatelskou flexibilitu a inovační procesy výrobků je podmíněno racionálním utvářením veškerých procesů 

ve slévárně tak, aby slévárenská produkce byla efektivně řízena, a aby byl synchronně zajištěn tok informací 

s dodavateli a zákazníky. Optimální řešení je moţné pouze pomocí odvětvově zaměřeného informačního 

systému, který umoţní splnění následujících cílů: 

 Zvýšit průhlednost nákladů. Stanovit nákladová místa, na nichţ budou sledovány náklady 

v nákladových druzích, sledovat na nákladových místech nejen náklady ale i odvedené výkony 

v technických jednotkách, v nichţ jsou normovány výrobní operace prováděné na těchto 

nákladových místech. Realizovat CONTROLLING sledováním nákladů a výkonů, srovnáváním plánu 

nákladů a výkonů se skutečností a prováděním analýzy odchylek. 

 Účinnější organizace a zlepšení provozních procesů. Zabránit přetíţení kapacit přijatou 

zakázkovou náplní, realizací termínování zakázek s ohledem na plánované výrobní kapacity a jejich 

zatíţení jiţ přijatou zakázkovou náplní. 

 Vytvořit manažerský informační systém, který bude zobrazovat relevantní informace nutné pro 

efektivní řízení podniku a jeho výroby. 

 Vytvořit on-line informační systém pro zákazníka týkající se realizace jeho zakázkové náplně. 

 Zlepšit předběžnou a následnou kalkulaci. Zavést kalkulace s nákladovou sazbou pro kaţdý 

výrobek. Získat informaci o příspěvku na krytí nákladů pro kaţdou zakázku a kaţdý výrobek. 

 Zlepšit materiálové hospodářství a logistiku ve vztahu na nakupovaný materiál, mezivýrobky 

(jádra), stav zásob v rozpracovanosti a konečný stav zásob. Zrealizovat automatickou generaci 

materiálových poţadavků na zaplánovanou zakázkovou náplň, automatickou generaci objednávek, 

generovat přehledy disponibility materiálů. 

 Přesnější výpočet nákladů na odlévaný materiál a sledování nákladů na tavbu. Realizovat 

strukturovaný výrobní postup s podstrukturami jádro, tekutý kov, jádrové a formovací směsi. 

 Zvýšit přesnost plánování jednotlivých stupňů výroby a zlepšit plán vytížení kapacit, 

termínování a sledování termínů. Vytvářet nejen plány lití a expediční plány, ale i plány pro další 

pracoviště – jaderny a cídírny. 

 Zlepšit podporu plánování a řízení výroby. Realizovat zpětná hlášení úkolových lístků z dílčích 

pracovišť jaderny a cídírny. Rozšířit a zlepšit sytém zpětných hlášení z výroby včetně vyhodnocení 

odvedených výkonů. Získat neustálý přehled v reálném čase o objednaných, zaplánovaných a 

vyrobených kusech. 
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 Intenzifikace poptávkového řízení. Aplikací vícenásobné regresní analýzy na data popisující 

výrobní program a zavedením Pacynovy klasifikace výrobků umoţnit predikci výrobních časů a 

mnoţství. 

 Integrované řízení jakosti. Sledovat a řídit kvalitu procesů, výrobků a nakupovaného zboţí. 

Evidovat měřidla a automatizovat vstup dat. Tisknout osvědčení o jakosti.  

 Podpora workflow a řízení a správy dokumentů. Automatizovat rozesílání informací. Archivovat a 

vyhledávat dokumenty. 
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2. Charakteristika RGU OPTI 

Informační systém OPTI lze bez nadsázky charakterizovat jako Foundry Planning System – systém pro 

plánování a řízení slévárenské výroby. Systém OPTI je informační systém specielně vyvíjený pro plánování 

a řízení slévárenské výroby firmou RGU GmbH Dortmund. 

Systém patří mezi nejprogresivněji se vyvíjející informační systémy. PPS řešení firmy RGU dnes pouţívá 

přes 120 sléváren na území Německa, Rakouska, Itálie, České Republiky a Slovenska. 

Systém OPTI je zakázkově orientovaný informační systém. Výrobní zakázky mohou mít rozdílný charakter. 

Zpracovány mohou být zakázky na kusovou či sériovou výrobu. Dle poţadavků zákazníků systém umoţňuje 

zpracovat postupné dodávky s dodacími a výrobními dávkami na odvolávku, skladové zakázky, zakázky 

dílenské a zkušební. Informační systém OPTI umoţňuje řešit úlohy a procesy týkající se následujících 

oblastí. 

 Logistiky zakázek. 

 Technologické přípravy výroby. 

 Plánování a řízení výroby. 

 Hospodaření s modely a nářadím 

 Řízení jakosti 

Hlavním rysem informačního systému OPTI je jeho otevřenost. Tato umoţňuje provádět rozsáhlá uţivatelská 

nastavení bez nutnosti změn zdrojových programů. Administrátor systému má k dispozici prostředky, které 

umoţní: 

 Vytvořit uţivatelská menu. 

 Měnit texty dialogových obrazovek včetně barvy a druhu písma. 

 Nastavit přístupová práva uţivatelů k dílčím programům a poloţkám. 

 Vytvářet vlastní dialogové obrazovky, vyhledávací funkce a řazení zadávaných poloţek. 

 Nastavit rozhraní k cizím systémům. 

 Nastavení číselníků. 

 Nastavení přístupů do databáze Oracle. 

 Vytvořit výběrové boxy pro hromadnou správu dat. 

Otevřenost systému jako základní vlastnost se dále projevuje při definici tiskových výstupů z jednotlivých 

modulů informačního systému. K definici tiskového výstupu je k dispozici softwarový prostředek nazývaný 

generátor formulářů. Pomocí inicializačního souboru lze nadefinovat, jak bude ten který doklad vypadat. 

Systém OPTI umoţňuje uţivatelské definice následujících dokladů: 

 Poptávek a Objednávek generovaných z modulu NÁKUP. 

 Ceníků, Nabídek, Potvrzení zakázek, Dodacích listů, Faktur a Dobropisů generovaných z modulu 

PRODEJ. 

 Tiskových výstupů Kalkulace, Výrobní postup a Kmenová karta výrobku generovaných z modulu 

PŘÍPRAVA VÝROBY. 

 Úkolových lístků, Termínových karet a Průvodek výrobků generovaných z modulu PPS. 

 Osvědčení o jakosti výrobku generovaných z modulu KONTROLA KVALITY. 

Vedle generátoru formulářů je k dispozici generátor sestav – další systémový prostředek, který zaručuje 

otevřenost systému. Revize 5 systému OPTI poskytuje nové řešení tohoto systémového prostředku 
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zabezpečující jednoduchost jeho ovládání integrací 

standardních funkcí, jako jsou Drag&Drop a 

Copy&Paste. Toto řešení generátoru sestav 

umoţňuje zvýraznění částí sestav pomocí textových 

a barevných atributů, napojení obrázků a grafik. 

Revize 5 systému OPTI umoţňuje i integraci s DMS 

systémy. C-Intact OPTI Connect je zcela 

integrovanou komponentou systému OPTI, která 

umoţňuje archivaci a vyhledávání dokumentů. 

Veškeré dokumenty generované systémem OPTI 

jako jsou kupní smlouvy, potvrzení zakázek, dodací 

listy, faktury, osvědčení o jakosti atd. mohou být 

automaticky archivovány a vyhledávány, takţe jiţ 

není třeba tyto skladovat v tištěné podobě. 

Standardně je realizováno propojení s DMS 

systémem SAPERION. 

Další charakteristickou vlastností systému OPTI 

podporující workflow a vyuţívající funkcí emailu 

jakoţto prostředku přenosu informací je integrace 

intranetu a internetu. Pro kteroukoliv dialogovou 

obrazovku lze jednoduše nakonfigurovat 

automatizované vytváření emailů. Automatizované 

emaily mohou být volně sepsány, lze k nim připojit 

soubory a integrované seznamy z údajů obsaţených 

v databázi. Vytvoření emailu můţe být svázáno 

s libovolnou podmínkou, čímţ uţivatel získává 

nástroj pro včasné informování účastníků různých 

procesních řetězců. Současně tento nástroj 

umoţňuje optimalizaci vnitropodnikových i 

mimopodnikových výrobních procesů. Díky moţnosti 

automatického připojení databázových dat k emailu 

přes SQL (např. v podobě sestav z OPTI Online Info nebo z OPTI Generátoru sestav), obdrţí adresát včas 

všechny potřebné informace. Výrobní procesy se tak zrychlují a dochází k optimalizaci komunikačních 

struktur. 

Jednoduchá konfigurace funkcí emailu umoţňuje samostatně měnit a doplňovat texty a přílohy, zobrazovat 

dialogové boxy pro rozesílání emailem. Lze jednoduše určit, zda mají být údaje o adresátovi, předmětu 

emailu a kopiích editovatelné, pouze zobrazené nebo úplně skryté. Tento nástroj umoţňuje generovat 

emaily ve formátu HTML nebo ASCII a napojit je na firemní workflow. Funkce RGU Mail umoţňuje i 

generování interaktivní webové stránky. 
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3. Začlenění RGU OPTI do podnikového IS 

Systém OPTI je otevřený informační systém umoţňující komunikaci s okolními informačními systémy. 

Předpokladem pro integraci je, aby implementovaný nadřazený informační systém byl koncipován jako 

otevřený systém, který standardně nabízí nástroje k integraci cizích systémů.  

Pro usnadnění komunikace systému OPTI s okolními informačními systémy bylo firmou RGU vytvořeno 

univerzální rozhraní, které je moţné konfigurovat podle různých poţadavků. Řešení rozhranní je obecně 

platné. 

Základ řešení je demonstrován specielně na příkladu komunikace mezi RGU/OPTI a systémem SAP/R3. 

 

Obr. 1: Síla dvou systémů – spolupráce RGU a SAP 

Realizace je provedena na základě: 

 SAP-IDOC datových formátů s vyuţitím stávajícího standardu 

 standardního triggeru SAP k vytvoření poţadovaných IDOC přenosů 

 realizovaných triggerů v systému OPTI 

 konfiguračních tabulek pro přiřazení dat a parametrů pro převod dat z formátu SAP-IDOC a formátu 

rozhranní RGU 

 spojení funkcí SAP-RFC se serverem RGU-DB pomocí OLE technik 

 

Na následujících diagramech je popsáno rozhraní mezi systémy SAP a RGU , proces toku zakázky v obou 

systémech a způsob výměny dat. 
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Obr. 2: Rozdělení úloh mezi systémy SAP a OPTI 

 

 

Obr. 3: Schéma toku informací mezi jednotlivými moduly 
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Obr. 4: Schematické zobrazení výměny dat mezi systémy OPTI a SAP 
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4. Popis funkcí informačního systému a tiskové výstupy 

4.1. Logistika zakázek 

Úlohy týkající se logistiky zakázek jsou sdruţeny ve dvou základních modulech systému OPTI. V modulu 

PRODEJ a v modulu NÁKUP. Při integraci systému OPTI společně se systémem SAP je tento modul z větší 

části v systému SAP. 

4.1.1. Modul Prodej 

Umoţňuje optimalizaci řízení vztahů se zákazníky. Zabezpečuje spolehlivé a přehledné řízení organizace 

prodeje, efektivní vyřizování zakázek ať jiţ kusových, sériových, zakázek na odvolávku, zakázek na modely 

a nářadí, jakoţ i plynulou fakturaci zákazníkům. 

Jednotlivé programy modulu podporují administrativně technické procesy týkající se správy kmenových dat, 

zpracování nabídky, zpracování zakázky, vystavení dodacího listu a faktury. Programové vybavení 

umoţňuje zachytit tvorbu ceny jednotlivých výrobků včetně přiráţek vyplývajících z jejich kalkulace. Nejen 

pro slévárny barevných kovů, kde cena vstupního materiálu je odvozována od burzovní ceny, jsou 

k dispozici funkce MTZ/ETZ (přiráţky za draţší materiál a energii). 

Systém OPTI umoţňuje generaci cizojazyčných odbytových dokumentů, je moţno pouţít aţ devět jazyků. 

Jazyk, v němţ je odbytový dokument generován je určen dle země původu zákazníka, případně dle atributu 

jazyk přiřazeného danému odbytovému dokladu. Systém OPTI umoţňuje stanovit cenu výrobku v různých 

měnách, přičemţ je zabezpečena dvojměnnost výstupních odbytových dokumentů typu domácí měna/EUR 

či cizí měna/EUR. Součástí modulu je generace faktur na základě vystavených dodacích listů a přenos 

účetních podkladů do účetnictví. 
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Obr. 5: Příklad tiskového výstupu nabídky 
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4.1.2. Skladové hospodářství 

Skladové hospodářství je další součástí logistiky zakázek. Nabízí obsáhlé a nekomplikované řešení 

s funkcemi pro účelné a výhodné vedení skladových zásob. Skladové hospodářství je jádrem materiálového 

hospodářství. Umoţňuje automatické knihování spotřeb materiálů spojených s realizací zpětného hlášení 

výrobních operací, vyhodnocování stavu polotovarů a hotových výrobků. Při realizaci zpětného hlášení z 

výroby probíhá současně odepsání skladového materiálu. Pro zachycení okamţitého stavu skladových 

zásob výrobků, polotovarů a nakupovaných materiálů je k dispozici funkce inventury. Pro kaţdý materiál je 

generována inventurní karta, na které je zachycen stav zásob v okamţiku spuštění inventury. Informace 

uloţené na inventurní kartě slouţí pro tvorbu různých tiskových vyhodnocení, pro sledování vývoje spotřeby 

materiálu atd. 

4.1.3. Modul Nákup 

Poslední avšak neméně významnou část logistiky zakázek tvoří modul Nákup. Modul Nákup obsahuje 

funkce pro generace objednávek nakupovaných materiálů, sestav materiálových potřeb a poptávek na 

nakupované materiály. Další funkcí je vedení ceníků jednotlivých nakupovaných materiálů. Součástí modulu 

je i evidence příjmů a výdejů nakupovaných materiálů. Prostřednictvím funkce příjmu zboţí lze evidovat 

dodaná mnoţství, jakosti i dodavatelem účtované ceny. Zároveň v případě potřeby je moţno aktivovat 

hodnocení dodavatelů. Výpočet materiálových potřeb probíhá na základě zaplánované zakázkové náplně. 

Základem pro tyto výpočty je spotřeba přímých materiálů uvedená ve výrobních postupech výrobku a 

zaplánované počty kusů. Výstupem z tohoto programu je sestava uvádějící aktuální stav skladu, vystavené 

objednávky, poţadavky na nakupované materiály v jednotlivých kalendářních týdnech a teoretické stavy 

skladu. Nezbytným doplňkem logistiky zakázek – modulu Nákup je vedení ceníků nakupovaných materiálů. 

Ceníky jsou organizovány dle výrobků a dodavatelů. Obsahují dlouhodobě platné ceny, mnoţstevní ceny a 

dodací podmínky. 

Systém OPTI umoţňuje obdobně jako v modulu Prodej generaci cizojazyčných dokumentů, je moţno pouţít 

aţ devět jazyků. Jazyk, v němţ je dokument generován je určen dle země původu dodavatele, případně dle 

atributu jazyk přiřazeného danému dokladu. Systém OPTI umoţňuje stanovit cenu výrobku v různých 

měnách, přičemţ je zabezpečena generace účetních podkladů v domácí měně na základě denního či 

měsíčního kursu.  
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Obr. 6: Soupis materiálových požadavků 
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Obr. 7: Příklad tiskového výstupu poptávky 
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4.1.4. Přirážky za dražší materiál a dražší energii 

Růst cen vstupních surovin nutí pracovníky obchodních útvarů sléváren sjednat se zákazníky nová cenová 

ujednání postihující tento růst. 

Systém OPTI zahrnuje programové vybavení pro automatizování výpočtu přiráţky za draţší energii a draţší 

materiál. Přiráţky za draţší energii a draţší materiál (v německy mluvících zemích označovaných jako MTZ 

a ETZ), byly v minulých letech aplikovány hlavně ve slévárnách barevných kovů. Nyní se nabízí princip 

stanovení přiráţky za draţší vstupy aplikovat i ve slévárnách litin a oceli. 

Systém OPTI umoţní v rámci tvorby poloţky nabídky, ceníku, zakázky či faktury zadat přiráţku za draţší 

materiál. V této přiráţce se automatizovaně zobrazí báze kovu, na základě níţ byla cena kalkulována, a 

aktuální cena kovu daná příslušnou burzou (v případě sléváren barevných kovů). Rozdíl mezi bází kovu a 

aktuální ceníkovou cenou je dopočítán jako odbytová přiráţka k základní ceně. Při dopočtu rozdílu ceny 

kovu je zohledněn i propal daného materiálu. 

 

Obr. 8: Zadání přirážky za dražší materiál na odbytovém dokladu 

 

Obr. 9: Ukázka tiskového výstupu zachycujícího sjednanou kusovou cenu výrobku při sjednané bázi 

tekutého kovu, cenu opracování, aktuelní ceníkovou cenu materiálu, bázi kovu na základě níž byla cena 

kalkulována, aktuelní hmotnost výrobku a vypočtenou celkovou přirážku za dražší materiál na položku 

4.2. Technologická příprava výroby 

V modulu jsou zadávána data nutná pro kalkulaci výrobních nákladů a data nutná pro plánování a řízení 

slévárenské výroby. Systém prostřednictvím funkce řízení skupin umoţňuje nadefinovat pro určité skupiny 

výrobků různé popisné a technické znaky popisující výrobek a výrobní proces. Řízení skupin nabývá 

významu zvláště u víceúrovňových výrobních procesů, kdy jsou pomocí této funkce popsány různé výrobky 

různými popisnými znaky. Pouţití funkce řízení skupin umoţňuje dynamicky přizpůsobit obsahy masek 

slouţících pro popis jednotlivých typů výrobků. 
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4.2.1. Plán zdrojů s rozpiskou specifický pro slévárny 

Pomocí programu Plán zdrojů je moţné pohodlně v jednom programu zadávat a zpracovávat všechny 

slévárensky specifické prvky technologické přípravy výroby. Lze zpracovat popř. nově vytvořit kompletní 

strukturu výrobku – od jádra, druhování, hrubého odlitku aţ po opracovaný odlitek – tj. všechna specifická 

data výrobku nebo procesu k danému dílu se zadávají v jednom programu. Pro kaţdý vyráběný díl lze 

nadefinovat několik výrobních variant. Výrobní a reţijní náklady jsou detailně vykazovány dle úrovně 

struktury a diferencovány dle mzdových, variabilních a fixních nákladů. 

Snadno lze připojit pracovní pokyny a pokyny pro zkoušky nejrůznějšího charakteru. Nastavením parametrů 

je moţné se dotázat na technické vlastnosti k operacím a měnit je. Plán zdrojů je základem pro kalkulaci a 

obsahuje všechna data pro plánování a řízení. 

 

Obr. 10: Možnosti Plánu zdrojů systému OPTI 

Transparentnost nákladů a příspěvků na krytí fixních nákladů umoţňuje důslednou kontrolu výrobního 

procesu. Součástí modulu je program pro výpočet objemů, ploch a hmotností. Funkce klasifikace umoţňuje 

zjednodušený popis odlitků s cílem vyhledat podobné díly a minimalizovat vynaloţenou práci a čas při 

kalkulaci výrobků. 

Výstup z vícenásobné regresní analýzy umoţní rychlejší a přesnější stanovení spotřeb výrobních časů a 

mnoţství materiálu pro kaţdý vyráběný díl. Kalkulace tak probíhá výrazně rychleji a přesněji neţ při 

stanovování norem spotřeb normovačem. 



RGU OPTI – Foundry Planning System 

Popis funkcí informačního systému a tiskové výstupy  

 

 18 

4.2.2. Rozšířené možnosti popisu dílu  

Informační systém OPTI nabízí široké moţnosti integrace libovolné uţivatelsky definované grafické 

informace ve všech modulech systému: 

 moţnost napojit libovolné dokumenty (obrázky, Word, Excel) k jakékoliv poloţce v systému 

 uloţení dokumentace v databázi ORACLE 

 napojení na systémy WorkFlow a DMS 

 moţnost napojení 3D výkresů, a simulačních programů 

 další vyuţití informací z 3D modelů pro predikce vlastností výrobku 

 

Obr. 11: Rozšířené možnosti popisu dílu 
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Obr. 12: Prodejní kalkulace odlitku 
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Obr. 13: Detailní kalkulace odlitku 
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4.3. Modul Hospodaření s nářadím 

V tomto modulu je evidováno a popsáno veškeré pouţívané nářadí, jako jsou modely, jaderníky, kokily, 

volné části, podloţky modelů a jaderníků, kontrolní a měřicí přípravky atd. 

V systému OPTI je moţné zadávat a evidovat kompletní rozpisky variant nářadí. Pouţití se automaticky 

zapisuje přes hlášení výroby příslušného dílu nebo na základě hlášení o vyskladnění nebo plánování nářadí. 

Kontrolou a uvolněním pro x pouţití se aktivuje sledování ţivotnosti, které se promítne do Dispozice a 

Detailního plánování tím, ţe se zde uvede časový termín (doba) následující kontroly. 

 

Obr. 14: Obrazovka programu pro správu modelových zařízení 

Dále se zde evidují všechny procesy, jako jsou příjem, výdej, zablokování a uvolnění, změny a opravy – tedy 

kompletní ţivotopis nářadí. Tato funkce zvyšuje zpětnou vysledovatelnost a přesně zobrazuje náklady 

vynaloţené na výrobu, úpravu a opravy kaţdého nářadí vzniklé v průběhu času. Jednorázovou evidencí 

dílčích činností je získán přehled o celé historii nářadí. 
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Obr. 15: Zobrazení historie konkrétního nářadí 

4.4. Plánování a řízení výroby 

Modul Plánování a řízení výroby obsahuje všechny funkce nutné pro plánování výroby a termínování 

výrobních zakázek a dávek. Při termínování výrobní zakázky jsou vytvořeny předpoklady pro realizaci 

managementu kvality, je ověřena disponibilita nářadí a modelů, je umoţněna volba varianty výrobního 

postupu. Dle charakteru zakázky, vyráběného výrobku nebo výrobního procesu jsou zpřístupňovány různé 

informace a postupy. Datová věta výrobní zakázky obsahuje identifikační data zakázky, termín zhotovení, 

počet kusů, jakoţ i údaje nutné pro zajištění kvality a zabezpečení výrobního procesu. Na výrobní zakázce je 

vedena mnoţstevní statistika, která je realizována prostřednictvím hlášení z výroby. 

4.4.1. Dispozice různých druhů zakázek 

V programu Dispozice systému OPTI se zpracovávají zakázky podle druhu (zákaznické zakázky, rámcové 

zakázky, odvolávky, poţadavky nadřazených oddělení/závodů). V tomto ústředním programu systému PPS 

se definují a termínují výrobní dávky, které jsou pak k dispozici pro následné detailní plánování.  
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Obr. 16: Integrované řízení zakázky v systému OPTI 

Programové funkce pro dispozici a termínování 

 Rychlé a pohodlné zaplánování výrobních zakázek/odvolávek do výrobních dávek. 

 Zohlednění restrikcí (omezení) jako jsou stav zásob na skladě, kapacity, atd. 

 Velmi pruţné zpracování termínů (dopředné, zpětné a podle středového termínu)  

 Vyhodnocení týkající se vytíţení a zobrazení průběhu výroby.  

Ze zakázky vytvořené v odbytu se ihned stane výrobní zakázka, a pokud je poţadováno více dílčích 

dodávek nebo odvolávek, vytvoří se automaticky odpovídající výrobní dávky. Na následujícím obrázku je 

uveden přehled funkcí programu Dispozice, tj. zaplánování výrobních dávek se provádí v jednom kroku, při 

kterém se zohledňují dodací termíny a poţadovaná kapacita dle existujících plánovacích parametrů a 

podnikového kalendáře. Plánované kapacity lze v průběhu plánování ovlivnit aktuálními změnami parametrů. 

Systém umoţní zohlednit podnikovou dovolenou, výpadky strojů nebo zařazení zvláštních směn. Podle 

druhů termínování, které jsou k dispozici, se spustí zpětné termínování, které vychází z dodacího termínu. 

Pro termín vyskladnění modelu a licí termín se v případě potřeby stanoví „limitní“ termín. Základními 

podklady pro termínování jsou normy výrobních operací a termínovaný počet kusů. Termínování můţe být 

průběţně simulováno a podmínky termínování měněny a optimalizovány. 

Zjištěné dodací termíny se předávají do odbytu pro potvrzení zakázky popř. k odsouhlasení zákazníkem. 

Zaplánované dávky je moţné interaktivně posouvat. V programu Dispozice lze vytvářet rovněţ tiskové 

výstupy pracovních podkladů. 
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Obr. 17: Možnosti programu Dispozice 

Vytíţení úzkých míst zaplánovanou zakázkovou náplní je moţno graficky zobrazit. Vytíţení úzkých míst je 

sledováno po kalendářních týdnech. Systém zobrazí zakázkovou náplň, která má být na daném pracovišti 

(úzkém místě) v daném kalendářním týdnu realizována. 

 

Obr. 18: Vytížení všech úzkých míst za vybrané období 
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Obr. 19: Vytížení vybraného pracoviště v průběhu kalendářního roku 

4.4.2. Detailní plánování 

Detailní plánování umoţňuje vytváření denních, týdenních a směnových plánů pro libovolný úsek výroby 

(pracoviště). Zohledněním aktuálních procesních předpokladů a restrikcemi je určováno pořadí realizace 

výrobních zakázek. Systém OPTI zohledňuje specifičnost slévárenské výroby tím, ţe při plánování výroby 

řeší úlohy pro slévárnu typické. Jde o určení kombinací modelů pro obsazení formovacího rámu, stanovení 

plánů taveb, zabezpečení koordinace práce mezi formovnou a jadernou a disponibilita výrobních materiálů. 

Ze souboru výrobních a disponovaných zakázek se dialogově stanoví počet kusů popř. rámů pro jednotlivé 

výrobní dávky pro danou vsázku. Pro kaţdý plán se kontroluje celkový výkon v minutách formování a 

poţadovaný tekutý kov. 

Detailní plánování umoţní optimalizaci toku výroby a výrobního procesu samotného. 

 

Obr. 20: Ukázka detailních plánů výroby včetně plánu taveb 
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4.4.3. Automatický tisk pracovních lístků  

Pracovní lístky lze tisknout k zakázce nebo ke zpětnému hlášení pro následující pracovní kroky nebo jako 

průvodky k označení ve výrobě. 

 

Obr. 21: Automatizovaný tisk pracovních podkladů dle provedených hlášení 

 

Obr. 22: Možnosti integrace grafiky a čárových kódů do výrobních podkladů 
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4.4.4. Vytváření zpětných hlášení 

Prostřednictvím zpětných hlášení je monitorován výrobní proces. Zpětná hlášení z výroby lze konfigurovat 

dle potřeb jednotlivých uţivatelů systému. Pro zpětné vysledování výrobního procesu a zabezpečení 

poţadavků kvality jsou v rámci zpětných hlášení zadávána čísla taveb, čísla zkoušek, identifikační čísla 

předlitá na výrobcích případně pořadová čísla kusů. Určitá zpětná hlášení monitorující výrobní proces 

vyvolávají specielní procesy umoţňující provedení automatizovaných funkcí s určitým typem hlášení se 

váţících. Zpětná hlášení rovněţ evidují rozsah a vztah k předcházejícím hlášením a vytváří tak frontu práce. 

Díky kontrolním funkcím je dosahována vysoká přesnost zpětných hlášení. 

Se zpětnými hlášeními z výroby se pojí i evidence personálních a výrobních časů. Data zadávaná v rámci 

zpětných hlášení jsou vyuţívána pro různá vyhodnocení. Jsou podkladem pro kontrolu druhů nákladů, 

podkladem pro výpočet úkolových mezd pracovníků. Obsáhlé analýzy jako jsou následné kalkulace a 

vyhodnocení časových změn jsou základními podklady pro charakteristiku podnikového hospodaření a řízení 

výrobních procesů. Jsou základem detailního controllingu. 

 

Obr. 23: Program pro jednotnou evidenci zpětných hlášení 

Vedle evidence výrobních časů je součástí systému i evidence příchodů a odchodů, evidence výrobních 

časů, které nejsou ve vztahu k zakázce a evidence víceprací realizovaných na dílčích zakázkách. Tyto 

reţijní náklady mohou být přiřazeny dle zakázky, hlášení nebo dle místa vzniku nákladů. 

Na základě odhlášených skutečností systém automaticky vytváří následné kalkulace pro porovnání 

plánovaných a skutečných výkonů a nákladů na výrobek. 



RGU OPTI – Foundry Planning System 

Popis funkcí informačního systému a tiskové výstupy  

 

 28 

 

Obr. 24: Ukázka následné kalkulace 

4.4.5. Hlášení o tavbě a vyhodnocení tavby 

Pro zadávání Hlášení o tavbě je k dispozici zvláštní program pro všechny procesy týkající se vsázek do pecí 

a konvertorů. Program obsahuje:  

 Zadávání pohybu materiálu a druhování 

 Sledování průběhu tavení 

 Zobrazení a sledování odebraných analýz  

Odběr materiálu se ihned eviduje jako odběr ze skladu a vstupuje do materiálových nákladů (kalkulace 

materiálu).  

Hlášení o tavbě lze integrovat do stávajících prostředků k optimalizaci vsázky a k programům KSSchmelze 

firmy ADV GmbH.  

Ke kaţdé tavbě je moţno evidovat odpichy a normy litých materiálů. K tavenému materiálu je moţno 

nadefinovat plánovanou spotřebu na dávku (pec) pro usnadnění zadávání skutečnosti. Po zadání tavby 

program generuje výdejky na spotřebovaný materiál a upraví stav skladu. Objednávání materiálů je řešeno 

v modulu nákup. Výdejky je moţné exportovat do ekonomického systému a nákup materiálů realizovat zde.  
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Obr. 25: Hlášení tavby 

Důleţitou částí je ekonomické vyhodnocení, které je moţné zobrazit jak pro jednotlivé tavby, tak i pro 

materiál za zvolené období. Zde jsou zobrazeny údaje o skutečné a normované spotřebě surovin, náklady 

na tavení, hmotnost vylitá z pece a surové hmotnosti odlitků i s pořadovými čísly. Na závěr je uvedena 

přehledná tabulka s vypočítanými charakteristikami. Jsou integrována varování s doporučením zásahu, které 

se zobrazí pokud: 

 Rozdíl v ceně kovu vznikne díky změnám cen nakupovaných surovin 

 Zjištěné ztráty se liší proti kalkulovaným ztrátám 

 Kalkulovaná cena se liší díky rozdílu v předpisu sloţení vsázky a skutečném sloţení 

Průběh tavby 

Spotřeby materiálu 
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Obr. 26: Ekonomické vyhodnocení tavby 

Dále je moţné zobrazit doporučené normy spotřeby vycházející ze skutečnosti za zadané období.  

Díky tomu, ţe jsou všechny informace udrţovány v jedné databázi, je snadné provádět aktualizaci cen kovu 

překalkulováním příslušných výrobních postupů, přičemţ jeden předpis můţe být přiřazen více značkám 

kovů vedených v systému, coţ zjednodušuje údrţbu kalkulací. 

Stavy skladů lze získat pomocí definovatelných sestav. 

 

Obr. 27: Sestava soupisu materiálu 

V modulu nákup lze vytvářet poptávky a následně objednávky materiálu a sledovat jejich plnění. 

Ke kaţdému hlášení tavby jsou importovány chemické analýzy z kvantometru a porovnány s předpisem. Je 

moţno zobrazit výsledky chemických analýz a mechanických zkoušek pro jednotlivou tavbu i statistiky za 

zvolené období. 
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Obr. 28: Statistiky odlévaných materiálů 

4.5. Modul Zabezpečení kvality 

Umoţňuje rozeznat nedostatky a chyby v organizaci průběhu výroby a ve výrobním procesu. Toto 

v konečném důsledku zvyšuje kvalitu výrobků. V modulu kontroly kvality lze nadefinovat veškeré zkoušky 

procesů, výrobků a nakupovaného zboţí. Management kvality je tak podporován v celém výrobním procesu.  

Ke kaţdému parametru lze přiřadit jak meze kontrolní, tak meze interní – varovné. Plán zkoušek je moţné 

udrţovat pro nakupované suroviny, odlévané materiály, pomocné materiály, výrobky či zakázky. V plánu 

zkoušek je určeno, které zkoušky a s jakou četností se budou provádět, podle jaké normy, způsob odběru 

vzorku, případně typ osvědčení o kvalitě, kterým se bude zkouška dokladovat. Naměřené hodnoty zkoušek 

je moţné graficky vyhodnotit. 

RGU OPTI umoţňuje generaci uţivatelsky definovatelných osvědčení o kvalitě výrobku. Kvalita výrobku 

můţe být dokladována kupř. Inspekčním certifikátem. Standardně je generováno trojjazyčné osvědčení o 

kvalitě (čeština / angličtina / němčina, případně čeština / angličtina / ruština). Při vystavování osvědčení 

je třeba znát typ výrobku a pořadová čísla. Vše ostatní je jiţ v systému zadáno – identifikace zákazníka a 

zakázky v modulu Odbyt, popis výrobku a materiálu v TPV, poţadované hodnoty zkoušek a skutečně 

naměřené hodnoty v modulu Kontrola jakosti a přehled ukončených dávek v PPS. 

Součástí modulu je i napojení elektronických měřících přístrojů. 
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Obr. 29: Schéma kontroly kvality v systému OPTI 
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Obr. 30: Osvědčení o jakosti 
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V systému OPTI je moţné také sledovat a dokladovat nedestruktivní zkoušky – magnetická zkouška 

povrchu, kapilární zkouška, ultrazvuková zkouška, rozměrový protokol. 

 

Obr. 31: Protokol o zkoušce ultrazvukem 
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4.5.1. Evidence a kalibrace měřidel, revize přístrojů a zařízení 

RGU OPTI v standardním nastavení umoţňuje vedení dat o měřidlech v Kmenovém souboru měřidel. 

V rozšířeném nastavení jsou zavedeny aplikace Základní údaje o měřidlech a zařízeních, Kalibrační list, 

Revizní list, Druhy měřidel a zařízení, Výdejny. Svým obsahem pokrývá celý sortiment měřidel (pracovní 

měřidla, stanovená měřidla, etalony, referenční materiály), a také přístrojů a zařízení, které podléhají 

reviznímu reţimu. 

V aplikaci Základní údaje o měřidlech je uveden popis a označení měřidla, vlastník případně umístění. 

Z kalibračního listu je zde uloţen poslední záznam – výsledek a platnost. Práva uţivatelů je moţné nastavit 

podle skupin, např. výdejny mohou editovat jen určité poloţky. Stejně tak je pro uţivatele výdejny zakázáno 

editovat karty s vyhodnocením nevyhovuje nebo s prošlým datem „Platné do“. 

 

Obr. 32: Obrazovka programu Základní údaje o měřidle 
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Obr. 33: Souhrnné informace je možné přehledně zobrazit a vytisknout. 

Díky generátoru tiskových sestav je moţné tisknout uţivatelsky definované seznamy měřidel a plány 

kalibrací s volitelnými výběrovými podmínkami. 

 

Obr. 34: Příklad tiskového výstupu Plán kalibrací. 

V programu Kalibrační list jsou vedeny záznamy o provedených kalibracích a výsledcích. Platnost program 

automaticky dopočítá podle přednastaveného intervalu, při výsledku „nevyhovuje“ automaticky kartu měřidla 

uzavře pro výdejny. U kalibrací pro externí subjekty je moţné vést ceny. Součástí programu je i výpočet 

rozšířené nejistoty. Podobným způsobem jsou v systému evidovány i revize. 

 

Obr. 35: Obrazovka programu Kalibrační list 
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4.5.2. Evidence zmetků – integrovaná součást systému PPS 

Evidence zmetků se provádí v systému RGU OPTI standardně následujícím způsobem: 

 Interní zmetky se evidují ve vztahu k výrobnímu hlášení uvedením čísla vsázky nebo čísla kusu. 

Přitom se evidují příčiny zmetků (moţné je členění podle hlavních a vedlejších příčin), počet kusů, 

stanovená operace (pro stanovení nákladů na zmetky) a operace, která zmetek způsobila. Stav 

zásob v oběhu se poníţí celkem a v odpovídajícím středisku (ve vztahu na sled operací). Emailem je 

moţné vyrozumět oddělení KJ a plánování výroby o dodatečné výrobě. Ke kaţdému procesu je 

moţné připojit dokumentaci (obrázek) vady. Evidence zmetků se můţe provádět v rámci normálního 

hlášení výkonu nebo ve formě tabulky pro všechny zmetky dané dávky, směny nebo daného dne. 

 Externí zmetky se evidují ve vztahu k zakázce nebo dodávce rovněţ s uvedením příčiny zmetku a 

kdo/co zmetek způsobil/o, ale bez zápisu do stavu zásob (redukce stavu zásob). 

 

Obr. 36: Hlášení zmetků 

Pro vyhodnocení zmetků a vyhodnocení v řízení vad jsou k dispozici standardní sestavy popř. přednastavení 

v online informačním systému. 

Dále existuje moţnost upravit stávající individuální firemní vyhodnocení nebo je přizpůsobit pomocí 

generátoru sestav dle vlastních poţadavků.  
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Obr. 37: Výpis zmetků po skupinách za vybrané období 

 

Obr. 38: Grafické vyhodnocení zmetkovitosti 

4.5.3. Řízení vad a reklamací v systému KJ 

Řízení vad a reklamací slouţí k evidenci a sledování vad a odchylek u odlitků nebo v procesu. Ke kaţdému 

hlášení vady/ je moţné stanovit více opatření, jako je: 

 Definování zmetku 

 Zablokování dílů, vsázek, výrobních dávek 

 Zablokování/uvolnění modelů (zařízení nebo dílů)  

Vztahy, katalogy vad a opatření je přitom moţné individuálně nastavit a rozšířit.  

Pro evidované zmetky, odchylky a reklamace se vytváří vícepráce a zpětná hlášení a vyčíslí se jejich 

hodnota (cena). Týká se to jak interních vad tak reklamací ze strany zákazníka.  
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Obr. 39: Hlášení chyb a reklamací 

4.5.4. Statistická kontrola procesu 

Jedním z prostředků ke kontrole výrobních procesů je statistická regulace procesu – SPC. Touto metodou je 

moţno dosáhnout a udrţet proces na poţadované úrovni. RGU OPTI disponuje programovými prostředky 

pro sběr dat, statistické vyhodnocení a zobrazení výsledků. Tento modul je určen k operativní kontrole 

měřitelných znaků jakosti a základní statistické analýze.  

Díky otevřenosti RGU OPTI lze uţivatelsky definovat zkoušky a parametry, které se budou v rámci zkoušky 

sledovat. Ke kaţdému parametru lze přiřadit jak meze kontrolní (hodnoty normy), tak meze interní (varovné).  

Tato metodika je vhodná pro sledování opakovaných jevů, ve slévárenství to mohou být např.: 

 zkoušky vstupních materiálů a surovin, např. písky, bentonity, feroslitiny atd.  

 zkoušky formovacích a jádrových směsí 

 hodnoty chemických analýz a mechanických zkoušek odlévaných materiálů 

 teploty a doby lití odlitků 

 rozměrové charakteristiky odlitků a obrobků 

Statistické vyhodnocení a zobrazení výsledků je realizováno pomocí Infověty – jednoduše pomocí 

hypertextových odkazů je moţné se dostat např. z přehledu litých materiálů přes zobrazení zkoušek, 

jednotlivých veličin aţ k naměřeným hodnotám poţadovaného znaku za zvolené období. 

Standardní zobrazení dat je univerzální pro všechny sledované veličiny a obsahuje: 
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Obr. 40: Kontrolní seznam (č. dávky, tavby nebo šarže, datum, označení veličiny, jednotka a měřená 

hodnota) 

 

Obr. 41: Počet zobrazených hodnot, průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota 

 

Obr. 42: Vypočtené hodnoty indexů cp a cpk ve vztahu ke kontrolním i interním mezím a vyhodnocení 

 

Obr. 43: graficky zobrazený průběh měřených hodnot a mezí 
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Obr. 44: Histogram četností 

 

 

Obr. 45: X-R regulační diagramy 

4.6. Intenzifikace poptávkového řízení 

Období hospodářské recese s sebou přináší nedostatek zakázkové náplně a nevytíţenost kapacit sléváren. 

V tomto období narůstá na svém významu úloha poptávkového řízení. Faktory, které ovlivňují získání 

zakázky, jsou nabídnutá cena, rychlá reakce na poptávku, zkušenosti odběratele odlitků s dodavatelem 

týkající se spolehlivosti dodávek, zvláště pak plnění termínů a poţadavků na kvalitu vyráběných odlitků. 
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Rychlost zpracování poptávky a poţadavek na přesnost kalkulace jsou protikladnými poţadavky kladenými 

na pracovníky útvaru technologické přípravy výroby. Zpracování poptávky při výtěţnosti několika procent 

patří mezi neproduktivní činnosti, kterými jsou pracovníci útvaru technologické přípravy výroby mnohde 

zahlceni a na produktivní činnost týkající se zlepšení technologičnosti a ekonomičnosti výroby nezbývá čas. 

Vyvstává zde otázka kolik času má pracovník útvaru TPV věnovat zpracování poptávky. Má být kaţdá 

poptávka zpracovávána stejným způsobem se stejnou důkladností? Odpověď na tuto otázku přinese 

analýza rozloţení zakázek v závislosti na obratu. Příklad z reálné slévárny uvedený na následujícím obrázku 

ukazuje, ţe 80% celkového obratu přináší 20% zakázek. 

 

Obr. 46: Rozložení zakázek podle obratu 

Abychom uvolnili ruce pracovníkům TPV a změnili poměr produktivní a neproduktivní činnosti, musí být 

poptávky zpracovávány diferencovaně. Pomocí analýzy hodnot objektů se rozdělí poptávky na malé objekty, 

normální objekty a objekty velké. Pro malé objekty se prodejní ceny či vlastní náklady na výrobu odlitku 

stanoví pomocí rychlé kalkulace, která dá na základě minimálního popisu odlitku kalkulovaný vlastní náklad. 

Pro normální objekty se vytvoří popis výrobku se základními technickými charakteristikami a výrobní postup, 

na základě něhoţ bude provedena kalkulace. Pro velké objekty je nutno se zabývat podrobněji technologií 

výroby a obdobně jako u normálních objektů vytvořit popis výrobku se základními technickými 

charakteristikami a detailním výrobním postupem. 
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Obr. 47: Diferencované nabídkové řízení 

K urychlení poptávkového řízení musí přispět i programové vybavení, které umoţní automatizaci určitých 

činností. Činnosti podporující urychlení poptávkového řízení jsou výpočet vlastních nákladů pomocí rychlé 

kalkulace a předběţné kalkulace, stanovení norem spotřeby výrobních mnoţství a výrobních časů pomocí 

automatizace normování, stanovení dodacího termínu pomocí termínování poptávky, generace poptávky, 

workflow kopírující zpracování poptávky dílčími útvary. 

4.6.1. Rychlá kalkulace 

V případě rychlé kalkulace rovnice vygenerovaná prostředky vícenásobné regresní analýzy slouţí pro 

stanovení vlastních nákladů na základě co nejjednoduššího popisu odlitku. To spočívá v identifikaci odlitku, 

stanovení skupiny odlitků (určení jakou technologií bude odlitek vyráběn), stanovení rodiny odlitků (zařazení 

odlitku dle tvarové podobnosti), stanovení materiálu ze kterého bude odlitek vyroben, stanovení velikosti 

výrobní dávky, stanovení hmotnosti odlitku, stanovení největších rozměrů v osách x,y,z a střední tloušťky 

stěny pro výpočet Pacynových klasifikačních znaků, stanovení počtu jader a obtíţnosti formování. Doba 

stanovení vlastních nákladů na výrobu odlitku je rovna době přečtení výkresu a stanovení technologie 

výroby odlitku. 
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Obr. 48: Po zadání údajů o výrobku je ihned dostupná tabulka s vypočítanými charakteristikami a vlastními 

náklady spočtenými dle vzorce pro rychlou kalkulaci. 

4.6.2. Automatizace normování 

V případě automatizace normování slévárenských operací v procesu předběţné kalkulace systém vyuţívá 

funkční závislosti nalezené prostředky vícenásobné regresní analýzy mezi výrobními časy a Pacynovými 

charakteristikami odlitku. V rámci předběţné kalkulace je nutno odlitek popsat následujícím způsobem. 

Zadat znaky identifikující odlitek, dále velikost dávky, stanovit skupinu a rodinu odlitků, hrubou hmotnost 

odlitku, materiál, přesnost odlitku, rozměry odlitku, rozměr kolmý k dělicí rovině, střední tloušťku stěny, 

vyuţití kovu, rozměry formovacího rámu, objemy a počty jader, počet odlitků v rámu, faktory obtíţnosti 

výroby jader, formování a cídění. Po stanovení těchto znaků je nutno vytvořit výrobní postup. Výrobní časy 

jsou ve výrobním postupu predikovány na základě Pacynových charakteristik vypočtených z popisu odlitku. 

Doba stanovení vlastních nákladů na výrobu odlitku odpovídá době přečtení výkresu a stanovení 

technologie jeho výroby.  

 

Obr. 49: Pro každou výrobní operaci systém predikuje hodnotu normy. Navíc umožní hodnotu ručně 

korigovat a vypočítá faktor rozdílu mezi zadanou a predikovanou hodnotou 

4.6.3. Termínování poptávky  

Dodrţení dodacích termínů poţadovaných zákazníkem patří mezi zásadní kritéria hodnocení dodavatelů 

odlitků odběrateli. Rozeznáváme dva zásadní principy termínování. Dopředné, které slouţí ke stanovení 

nejčasnějšího dodacího termínu. Zpětné, které určuje stanovení termínu, kdy nejpozději musí být práce 

zahájeny, aby byl dodací termín dodrţen. Při stanovení dodacího termínu jsou brány v úvahu následující 

faktory: 

 čas trvání dílčích výrobních operací na jednotlivých pracovištích 

 kapacita pracovišť a vytíţení pracovišť zaplánovanými zakázkami. 
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4.7. Manažerský infosystém 

Manaţerská nadstavba je tvořena standardním prostředkem systému nazývaným on-line informační systém. 

Cílem je umoţnit vrcholovému managementu snadný a rychlý přístup k informacím. Informace mohou být 

členěny tak, ţe se od kumulativních informací odpovědný pracovník postupně dostane k informacím 

detailním. Příkladem můţe být analýza ziskovosti po zákaznících, materiálech či výrobcích. Přímo v grafech 

je moţno měnit zobrazení tak, aby bylo zřejmé např. kteří zákazníci tvoří 80 % z obratu. 

 

Obr. 50: Grafické hodnocení zákazníků dle obratů a příspěvků na krytí 
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Obr. 51: Analýza zákazníků z hlediska obratu, zisku, ziskovosti a příspěvku na krytí nákladů 
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Obr. 52: Srovnání plánovaného, nasmlouvaného a realizovaného obratu  

 

Obr. 53: Další možnosti vyhodnocení zákazníků nebo pracovníků 

Manaţerská nadstavba je zcela otevřený systém, proto je moţné vyhodnocení přizpůsobit dle poţadavků. 

Mohou být integrována i vyhodnocení z ostatních modulů systému OPTI, např. řízení výroby nebo kontroly 

kvality, tak aby uloţená data byla vyuţita co nejlépe.  
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Obr. 54: Přístup do databáze OPTI přímo přes webové stránky a provázání s internetovými stránkami 

dodavatelů 

4.8. Zákaznické portály 

Systém OPTI umoţňuje zabezpečený vzdálený přístup do vybraných programů a vyhodnocení. Vytváří tak 

moţnost připojení zákazníků přes internetový prohlíţeč a on-line kontrolu stavu svých objednávek, průběhu 

výroby vlastních odlitků, řešení reklamací atd. 

 

Obr. 55: Příklad aktuálního výpisu otevřených zakázek zákazníka 

4.9. Ekonomické sledování slévárenské výroby a CONTROLLING 

Systém OPTI umoţňuje hodnotit vhodnost výrobků z hlediska příspěvků na krytí nákladů. Předpokladem pro 

pouţití této metodiky je realizace předběţné a následné kalkulace výrobků s nákladovou sazbou členěnou 

na variabilní a fixní náklad.  

Aby bylo moţno provádět předběţnou a následnou kalkulaci a určit tak výrobky, které mají záporný 

příspěvek na krytí nákladů, je nutno vytvořit plán nákladů a výkonů a určit nákladové sazby pro předběţnou 

kalkulaci. V souvislosti s plánem nákladů sledovat náklady v nákladových druzích na nákladových místech a 

současně odvedené výkony v technických jednotkách, ve kterých jsou normovány výrobní operace. 

Sledování nákladů na nákladových místech v nákladových druzích umoţňuje ekonomická část informačního 

systému. Sledování odvedených výkonů je realizováno pomocí hlášení z výroby. Controlling podporovaný 

systémem OPTI je zaloţen na sledování tendencí nákladových sazeb a analýze odchylek. 
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Obr. 56: Controlling jako nikdy nekončící proces zahrnující uvedené činnosti 

 

Obr. 57: Sledování nákladů dle nákladových druhů, na specifikovaných nákladových místech 

 

Obr. 58: Sledování výkonů odvedených dílčími pracovišti či pracovníky 
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Obr. 59: Předběžná kalkulace výrobku s nákladovou sazbou 

 

Obr. 60: Hodnocení výrobků z hlediska příspěvku na krytí nákladů 

4.10. Workflow 

4.10.1. Podpora workflow pomocí operačního e-mailu 

Vyuţijte všech moţností, které Vašemu podniku nabízí internet! Pomocí přímé komunikace v podniku i mimo 

něj ušetříte čas i peníze! Od Verze 7, Rev.5 máte moţnost přímo z programu rozesílat e-maily. Tento prvek 

podporující workflow a vyuţívající funkcí e-mailu jakoţto prostředku přenosu informací můţe být v různých 

formách vyuţit u kterékoliv dialogové obrazovky. Uţivatel jej jednoduše nakonfiguruje, zcela odpadá 

programování. Automatizované e-maily mohou být obsahově volně sepsány a lze k nim připojit soubory a 

integrované seznamy z údajů v databázi. Odeslání je napojeno na nastavitelné podmínky, čímţ uţivatel 

získává nástroj pro včasné informování účastníků různých procesních řetězců a tím i pro optimalizaci 

vnitropodnikových i mimopodnikových výrobních procesů. Díky moţnosti automatického připojení 

databázových dat přes SQL (např. v podobě sestav z RGU Online Info nebo z RGU Generátoru sestav) ke 
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zprávě obdrţí adresát včas všechny potřebné informace. Výrobní procesy se tak urychlují a dochází k 

optimalizaci komunikačních struktur. 

Jednoduchá konfigurace funkcí e-mailu Vám umoţní samostatně měnit a doplňovat texty a přílohy, nebo 

zobrazovat dialogové boxy pro rozesílání. Lze jednoduše určit, zda mají být údaje o adresátovi, předmětu 

zprávy a kopiích editovatelné, pouze zobrazené nebo úplně skryté. 

Díky tomuto nástroji budete schopni kdykoliv samostatně generovat emaily ve formátu HTML nebo ASCII a 

napojit je na firemní workflow (i skrytě) a pro kaţdodenní pracovní procesy tak vyuţijete výhod komunikace 

přes intranet a internet. 

Příklady použití: 

Vytváření zprávy v oddělení reklamací s oznámením místa a typu chyby. E-maily s hlášením chyb nebo 

poruch rozesílané na vedení, plánování, zajištění kvality a/nebo odbyt s údaji o druhu chyby, místě, příčině 

atd. zajistí provedení nezbytných kroků. 

Vytvoření hlášení o připravenosti pro externí obrábění s údaji o připraveném mnoţství rozešle automatický 

e-mail externímu pracovníkovi s údaji o dílech, které mají být opracovány a pracích, které mají být 

provedeny. Další zdokonalování: generování interaktivní webové stránky, na kterou můţe externí pracovník 

uvést údaje o termínu a nákladech, které se pak přes internet automaticky nahlásí do databáze. 

Vytvoření úkolových lístků s nahlášenými zmetky rozešle e-mail s údaji o mnoţství, druhu a příčině zmetků 

na oddělení plánování, které zajistí dodatečnou výrobu. 

4.10.2. C-Intact OPTI 

C-Intact OPTI Connect je zcela integrovanou komponentou systému OPTI, která umoţňuje archivaci a 

vyhledávání dokumentů z OPTI-prostředí v SAP systémech Dokument Management a Workflow. Veškeré 

OPTI- dokumenty určené pro tisk mohou být automaticky archivovány a také vyhledávány, takţe jiţ není 

třeba všechny dokumenty uchovávat v tištěné podobě. Systém Connect se dělí na moduly Index a COLD 

(Computer Output on Laserdisk). 

C-Intact OPTI Index lze napojit na libovolné obrazovky systému OPTI tak, ţe jsou zpřístupněny archivované 

dokumenty. Informace o indexu slouţí k zadávání odpovídajících dotazů pro SAP. 

Výsledek hledání závisí na nastavení, můţe mít podobu jednotlivého dokumentu nebo sloţky dokumentů. 

Tyto sloţky mohou obsahovat i jiné typy dokumentů, např. dokumenty Microsoft Office nebo skenované 

dokumenty. 

Kromě toho lze Indexy předávat do systému Saperion, coţ umoţňuje manuální archivaci dokladů a vyuţití 

existujících indexů ze softwaru OPTI. Dodatečně je moţné i ukládání dokumentů pomocí čárového kódu. 

Výhodou pro uţivatele je, ţe pro vyhledávání dokumentů nemusí opouštět známé prostředí systému OPTI. 

C-Intact OPTI COLD automaticky archivuje zaknihované, vytištěné dokumenty a zpracuje tyto ve formátech 

TIFF, PDF nebo ASCII. Ukládány jsou originální formuláře, takţe se doklad v archivu zobrazuje jako 

originální dokument. Indexy systému OPTI (číslo zakázky, číslo zákazníka atd.) se automaticky přebírají jako 

vyhledávací kriteria. 
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5. Model zavádění 

Následující přehled zobrazuje model pro zavádění systému OPTI. V počátečním workshopu se vypracuje 

společný koncept, který tvoří základ pro plánování projektu.  

 

Obr. 61: Schéma implementace systému  

 

Obr. 62: Příklad harmonogramu zavádění systému 
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6. Reference 

Systém OPTI je na českém a slovenském trhu šířen od roku 1993. Původně firmou NETic CS s.r.o., poté 

firmou NETic CZ s.r.o. a nyní firmou RGU CZ s.r.o. Ze současných uţivatelů systému OPTI v českých a 

slovenských slévárnách jmenujeme následující referenční pracoviště: 

  

 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 BEZ MOTORY, a.s. 

 ČKD Kutná Hora a.s. slévárna Budějovice 

ČKD Kutná Hora a.s. slévárna Chrudim 

ČKD Kutná Hora a.s. slévárna Kutná Hora 

 DSB EURO s.r.o. 

 Energetické strojírny Brno, a.s. 

 Feramo metallum international, s.r.o. 

 Komerční slévárna šedé a tvárné litiny TURNOV 

 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. 

 Mencl Guss s.r.o. 

 METALURGIE Rumburk s.r.o. 

 PROMET FOUNDRY s.r.o. 

 SČA slévárna šedé a tvárné litiny s.r.o 

 Slévárna Heunisch a.s. 

 Slévárna KHGM, s.r.o. 

 Spojené slévárny, spol. s r.o. slévárna Hnátnice 

Spojené slévárny, spol. s r.o. slévárna Krnov 

 Slévárna a strojírna, a.s. 

 ZLH,a.s. SABINOV prevádzka zlieváreň Hronec 
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Ve státech Evropské unie pouţívá softwarové řešení firmy RGU více neţ 120 sléváren. V následujícím 

vyjmenováváme jen některé z nich. 

 Allweiler AG 

 August Hitzbleck Söhne GmbH 

 Brechmann-Guss Josef Brechmann GmbH & Co.KG 

 Karl Casper KG 

 Decoma Exterior Systems GmbH 

 De Globe B.V. 

 Demag Ergotech GmbH 

 Dillenberg GmbH & Co. KG 

 Dossmann GmbH 

 Eickhoff Giesserei GmbH 

 Edelstahlwerke Schmees GmbH 

 Eisenwerk Arnstadt GmbH 

 Eisenwerk Hasenclever & Sohn GmbH 

 EMDE Industrie - Technik GmbH 

 Friedrich Wilhelms-Hütte GmbH & Co.KG 

 Fritz Schmidt GmbH & Co KG 

 Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG 

 Gebr.Tigges GmbH & Co.KG 

 Gontermann-Peipers GmbH 

 HAL Aluminium Leipzig GmbH 

 Harz Guss Zorge GmbH 

 Einsenwerk Hasenclever & Sohn GmbH 

 HegerGuss GmbH 

 Illichmann Aluminiumguss GmbH&Co.KG 

 Intermet Neunkirchen GmbH 

 LEDA Werk GmbH & Co.KG Boekhoff & Co.  

 Gussstahl Lienen GmbH & Co. KG 

 Metallguss Sulingen GmbH 

 Meuselwitz Guss Eisengiesserei GmbH 

 Ohm&Häner Metallwerk GmbH & Co.KG 

 Olsberg Hermann Everken GmbH 

 Römheld & Moelle GmbH 

 Sande Stahlguss GmbH 

 Schuler Guss GmbH & Co.KG 

 Vestas Castings Magdeburg GmbH 

 Walter Hundhausen GmbH 
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