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Systém vhodný pro každý podnik

Systém MES Hydra má široké spektrum 
funkcí a takové možnosti konfigurace, které 
jej dovolují využít ve většině průmyslových 
odvětví. Standardní funkce prověřené stovka-
mi instalací na celém světě lze snadno dopl-
ňovat částmi „ušitými na míru“ pro konkrét-
ní provozní podmínky bez ztráty odvětvové 
nezávislosti produktu.

K velké užitné hodnotě systému MES Hyd-
ra přispívají zejména následující vlastnosti:

Modularita
Systém je tvořen dvanácti základními 

funkčními celky, které lze téměř libovolně 
kombinovat tak, aby výsledné řešení odpo-
vídalo momentálním potřebám zákazníka 
a bylo připravené pro jeho další rozvoj. Dů-
sledkem toho je, že zákazník kupuje právě jen 
to, co v dané etapě potřebuje.

Komplexnost
Funkce systému zahrnují oblast výroby, 

lidských zdrojů i řízení kvality. Získaná data 
lze vyhodnocovat z mnoha různých pohle-
dů a poskytovat je uživatelům v přehledné 
podobě a uživatelsky příjemným způsobem.

Výrobní informační systém MES Hydra

Odvětvová nezávislost
Systém je použitelný v různých typech 

průmyslových výrob (strojírenství a výroba 
automobilů, plastikářský průmysl, potravi-
nářství, dřevovýroba a nábytkářství, tiskař-
ský průmysl a výroba obalů, elektrotechnický 
průmysl, přesná mechanika a optika). 

Použití standardů
Systém je založen na použití komunikač-

ních a integračních standardů. Standardizova-
ná a konfigurovatelná rozhraní tak umožňují 
jeho bezproblémovou integraci do výrobního 
prostředí i podnikových informačních struk-
tur (systémy ERP, TQM, HR a WMS). Pro 
systém SAP jsou tato rozhraní certifikovaná.

Kompetence
Výrobce systému má dlouholeté zkuše-

nosti s vývojem a provozem systémů typu 
MES, které dále rozšiřuje ve spolupráci s au-
torizovanými partnery (dodavateli) a uživa-
teli systému.

Informace z výroby

Údaje o průběhu výroby jsou získávány 
přímo z jednotlivých pracovišť, v mnoha pří-

padech automaticky, někdy jejich zadáním 
obsluhou (operátorem). Základním prostřed-
kem sběru dat je průmyslový terminál s doty-
kovým displejem, který je umístěn ve výrobě 
a mimo jiné zajišťuje:
– zpracování dat ze senzorů instalovaných 

v jednoúčelových zařízeních nebo starších 
strojích s jednodušším řízením (např. číta-
če cyklů u lisů),

– obousměrnou komunikaci s PLC strojů či 
průmyslových robotů na bázi jak existují-
cích standardů (OPC server), tak speciali-
zovaných řešení (prostřednictvím této ko-
munikace lze získávat potřebná technolo-
gická data, ale v opačném směru také např. 
distribuovat programy NC),

– zpracování dat ze systémů automatic-
ké identifikace (čtečky čárového kódu 
a RFID), průmyslových vah či manipulač-
ních zařízení,

– vstup dat zadávaných obsluhou.
Pro pracovníky výroby (operátory stro-

jů) však tento terminál zároveň představu-
je užitečný komunikační nástroj, který jim 
umožňuje vyhledávat a zobrazovat všechny 
výrobně-technologické informace dostupné 
elektronicky (kusovníky, výkresy, seřizovací 
a pracovní postupy, ilustrační obrázky a fo-
tografie apod.), a omezovat tak oběh papíro-
vých dokumentů.

Dílenské řízení a plánování

Údaje získané ve výrobě lze využít jak pro 
provozní, tak podnikovou úroveň řízení. Díky 
systému MES Hydra tak mohou mít provozní 
manažeři (mistři, plánovači) k dispozici ak-

MES HYDRA™ je typický představitel výrobních informačních systémů (Manufactu-
ring Execution Systems, MES). Splňuje většinu požadavků, které jsou na systémy tohoto 
typu kladeny, jako např. sběr výrobních dat, sledování materiálového toku, dispečerské 
řízení výroby a její krátkodobé plánování, řízení kvality, řízení údržby, správa procesů 
apod. Použitím systému MES Hydra se výrazně zvýší „viditelnost“ výrobních a logistic-
kých procesů i jejich kvalita a efektivnost. Výroba tak může být řízena a vyhodnocována 
na základě přesných a spolehlivých dat získávaných v mnoha případech přímo z techno-
logického nebo logistického procesu, tedy bez negativního vlivu člověka.

logistiku a výrobu
Řešení pro efektivní

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
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povědi na otázky:
– v jakém stavu rozpracovanosti je daná vý-

robní zakázka,
– které zakázky jsou ohroženy ve svém pl-

nění,
– kde a v jakém stavu je materiál potřebný 

k realizaci dané operace,
– jaká je aktuální dostupnost 

výrobních zdrojů,
– kde počet neshodných výrob-

ků překračuje normu,
– jaký je aktuální výkon jed-

notlivých strojů, pracovníků, 
středisek,

– jak lze minimalizovat důsle-
dek poruchy stroje,

– zda aktuální výrobní plán je 
ještě splnitelný, jaké jsou dů-
sledky jeho změny.
Většina odpovědí je přitom 

dostupná „stiskem klávesy“ 
na počítači v kanceláři, v pře-
hledném, často grafickém for-
mátu, bez obcházení dílny, zjiš-
ťování potřebných údajů a jejich následného 
zadávání do počítače. Nový operativní plán 
lze vytvořit ve více variantách a vybrat z nich 
tu optimální.

Dosledovatelnost a kvalita

Údaje získané z výroby uvedeným způso-
bem lze také využít pro systém řízení kvali-
ty a dosledovatelnosti (traceability) výroby, 
a snadno tak např. zjišťovat, z jakých mate-

riálů za jakých technologických podmínek 
byl vyroben daný výrobek nebo skupina vý-
robků (šarže), do kterých výrobků nebo vy-
robených šarží byl použit daný materiálový 
vstup, jaké byly výsledky průběžné či finál-
ní kontroly daného výrobku nebo vyrobené 
šarže a které parametry neshodných výrobků 
jsou nejčastěji mimo toleranci.

né plochy tak lze využít pro výrobu) a redu-
kovat činnosti nepřinášející hodnotu. 

Klíčové parametry výkonnosti

Informace získané z výrobního procesu 
jsou však důležité i pro střední a vyšší ma-
nagement, který potřebuje mimo jiné vědět: 
– jaké jsou hlavní typy prostojů a jejich příčiny,
– ve které fázi materiálového toku vznikají 

největší ztrátové doby, 
– jaké jsou hlavní důvody vzniku neshod-

ných výrobků,
– zda jsou výrobní pracovníci správně mo-

tivováni,
– které procesy nepřinášejí potřebnou míru 

přidané hodnoty,
– jaká je produktivita a provozní efektivnost 

jednotlivých pracovišť, úseků a středisek.
Potřebné údaje lze získat přímo ze systé-

mu MES Hydra nebo po jejich dalším zpraco-
vání na podnikové úrovni (ERP, MIS).

Systém MES Hydra se tak stává vhodným 
nástrojem pro efektivní realizaci koncepce 
PDMA (Plan-Do-Measure-Act) a podporu 
všech procesů směřujících ke štíhlejší a efek-
tivnější výrobě i vnitropodnikové logistice.

Závěrem

K problematice MES Hydra pořádá její do-
davatel, společnost ICZ, pravidelné semináře. 
Více informací najdou zájemci na www.i.cz 
nebo si je mohou vyžádat na elektronické adrese: 
podnikovesystemy@i.cz.

Pavel Kučera, ICZ

Trh s automatizačními systémy pro ener-
getiku v Rusku v důsledku celkových inves-
tic do tohoto sektoru z dlouhodobého pohle-
du poroste. Konstatuje to studie konzultantské 
společnosti Frost and Sullivan. V krátkodo-
bém intervalu ještě nastane pokles o 5 až 
10 %, způsobený propadem poptávky po ener-
gii a odložením investic v důsledku krize, ale 
potřeba modernizace energetického průmys-
lu v Rusku je obrovská a investice není mož-
né dlouho odkládat. Podle některých význam-
ných firem na trhu lze oživení očekávat již na 
sklonku letošního roku nebo nejpozději příš-
tí rok. Objem trhu s automatizačními systé-
my v energetice je v současné době v Rusku 
na úrovni 155 milionů amerických dolarů, 
ale do roku 2020 by měl podle různých odha-
dů dosáhnout minimálně 250, maximálně až 
430 milionů dolarů. Odhady zahrnují distribu-
ované řídicí systémy (DCS), programovatelné 
automaty (PLC) a systémy HMI/SCADA pro 
tepelné, vodní a jaderné elektrárny. 

V Rusku se očekává růst trhu s automatizačními systémy 
pro energetiku

Klíčovou oblastí energetiky zůstávají te-
pelné elektrárny. Z hlediska objemu inves-
tic zde největší podíl mají komplexní systé-
my DCS, zvláště v nově budovaných elek-
trárnách. Při modernizaci starších elektráren 
však mají na celkovém objemu investic větší 
podíl systémy SCADA a HMI. Stejně je tomu 
i u menších tepelných elektráren. 

Zajímavou příležitostí jsou dodávky auto-
matizovaných systémů, zejména PLC a HMI/ 
/SCADA, pro rostoucí segment malých vod-
ních elektráren. Zde jsou provozovatelé zvláš-
tě citliví na cenu a velkou šanci na uplatnění 
mají domácí ruští a východoevropští doda-
vatelé. Systémy DCS se uplatňují jen ve vel-
kých hydroelektrárnách. 

Jaderná energetika je nejen v Rusku do-
ménou komplexních DCS. Ovšem i zde je při 
modernizaci pomocných provozů velký trh 
pro systémy PLC a HMI/SCADA.

Protože v mnoha elektrárnách byly au-
tomatizační systémy instalovány postupně, 

jsou často fragmentovány do samostatných 
částí. Důležité jsou proto služby zajišťují-
cí jejich vzájemnou integraci. „Má-li být 
instalován nový, komplexní systém řízení 
provozu elektrárny, je třeba co nejlépe vyu-
žít již instalované a provozované automati-
zační prostředky. Pro zahraniční dodavatele 
je proto výhodné navázat spolupráci s míst-
ními inženýrskými firmami,“ tvrdí ve studii 
Karthi keyan Balasubramaniyam ze společ-
nosti Frost and Sullivan. Nejen to, služby 
místních inženýrských firem jsou pro zahra-
niční dodavatele výhodné i z hlediska ceny 
práce. Také školení pracovníků obsluhy pro-
váděné místními firmami v jejich mateřském 
jazyce je mnohem snazší a účinnější. Rov-
něž partnerství s místními firmami, obezná-
menými s trhem, významně pomáhá při zís-
kávání zakázek v Rusku. 
(Podle studie Frost and Sullivan, duben 2010.)

(Bk)

Obr. 1. Seznam modulů MES systému Hydra z oblastí kva-
lity, výroby a personalistiky

Výrobní logistika

Materiálové toky ve výrobě je možné ne-
jen sledovat, ale i řídit. Ve spojení se sys-
témy řízení skladů (WMS) lze např. reago-
vat na pokles materiálových zásob ve výro-
bě (Kanban) nebo v závislosti na aktuálním 
výrobním plánu optimálně směrovat vyrobe-
ný meziprodukt. Řízené zásobování výroby 
umožňuje omezit neefektivní mezioperační 
skladování ve výrobních prostorách (uvolně-


