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IZVLEČEK

V diplomski nalogi so opisani raziskani in predvideni načini načrtovane
optimizacije materialnega poslovanja v podjetju RLS merilna tehnika d.o.o. z
razširjeno uporabo črtnokodnih zapisov. Namen je bil najti izboljšave za vodenje
in medskladiščne prenose različnih materialov, polizdelkov in izdelkov v
poslovnoinformacijskemu sistemu, katerih specifične lastnosti in kompleksnost
obdelav v procesih znotraj in zunaj podjetja otežujejo standardne pristope.
Podjetje ima izreden razvojno-projektni ustroj, ki narekuje zelo prilagojen način
delovanja in posledično tudi zahteva način optimizacije, ki ne bo predstavljal
motenj ob sami vpeljavi. Zato so predstavljene rešitve zgolj izhodišče za nadaljnje
simulacije pred dokončno uvedbo v podjetju.
V teoretičnem delu je predstavljena dejavnost podjetja z opisom že uporabljanih
črtnih kod Code 39 in Data Matrix, poslovnoinformacijski sistem Pantheon, načini
izpisa in zajema podatkov ter nosilci teh informacij. V eksperimentalnem delu so
predstavljene vrste materialov s specifičnimi lastnostmi, ki pogojujejo različne
lokacije skladiščenja ter porabe v proizvodnih celicah. Izsledki raziskave so
utemeljeni v razpravi, kjer je opisana tudi primerjava obstoječega stanja in
predlaganih rešitev, ki bi se lahko vpeljale postopno v prihodnjih letih. Prikazano
je, da je možno optimizirati še tako specifično izoblikovano oskrbovalno verigo in
proizvodnjo s sistemsko razširjeno uporabo črtnokodnih zapisov. Optimizacija
omogoča hitrejše in natančnejše registriranje virov, procesov in distribucije
materialov. Podani so predlogi za splošno racionalizacijo procesov materialnega
poslovanja na relaciji med oddelki za nabavo, skladiščenje, proizvodnjo in
odpremo.
Ključne besede:

Code

39,

Data

Matrix,

optimizacija,

medskladiščno
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ABSTRACT

The diploma thesis describes examined modes for anticipated optimization of
material handling in company RLS merilna tehnika d.o.o. with the expanded use
of barcode. The aim was to find improvements for the supply chain of different
materials, semi-finished goods and products which have diverse and specific
characteristics. Some of those also have complex processing within and outside
of parent company thus making it even harder to maintain a standardized
procedure. The company has an extraordinary research and development
oriented structure which dictates very customized approach to business and any
further optimization of existent modes of operation must not compromise
established production. Therefore introduced solutions in this thesis represent
only a platform upon which further analysis and simulations will be done in the
near future.
The theoretical part initially describes the company, the products and the
established material handling with ongoing usage of Code 39 and Data Matrix
barcodes along with Patheon as all-in-one business operating system, with
included data carriers and read/write methods. The experimental part describes
the materials and the characteristics which define their specific handling, and the
warehouse and production departments where those materials are stored and
modified. Results of research are established in the Discussion chapter, along
with analysis of existent condition and proposed improvements which could be
gradually introduced in near future. It has been shown that there is room for
improvement even in the most specifically defined supply chain and production
with the expanded usage of barcode system. Optimization will be speed up
registration of resources, processes and material distribution. Newly proposed
methods will rationalize material handling in all included departments; Purchase,
Warehouses, Production and Logistics.
Key Words: Code 39, Data Matrix, optimization, material handling, supply chain
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

AIAG

Združenje avtomobilske industrije za aktivo (ang. Automotive
Industry Action Group)

ANSI

Ameriški državni inštitut za standarde (ang. American National
Standards Institute)

ASCII

Ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij (ang. American
Standard Code for Information Interchange)

COC

certifikat o skladnosti (ang. Certificate of conformity)

CNC

obdelovalni stroj z numeričnim krmiljenjem (ang. Computer
Numeric Control)

ECC

Odbor elektronskih komunikacij (ang. Electronic Communications
Committee)

ERP

celoviti infomacijski sistem (ang. Enterprise Resource Planning)

ESD

elektrostatično razelektrevanje (ang. Electrostatic Discharge)

FE

Fakulteta za elektrotehniko

DN

delovni nalog

dpi

število upodobitvenih točk na inč (ang. dots per inch)

GTIN

globalna trgovinska številka izdelka (ang. Global Trade Item
Number)

GS1

Mednarodna organizacija GS1 (ang. Global Standards One)

HIBC

črtna koda zdravstvene organizacije (ang. Health Industry Bar
Code)

HIBCC

Zbor zdravstvene industrije za poslovno komunikacijo (ang. Health
Industry Business Communications Council)

ident

identifikator materiala

LOGMARS aplikacije za avtomatizirano logistično označevanje in odčitke
simbolov (ang. Logistics Applications of Automated Marking and
Reading Symbols)
PIS

poslovnoinformacijski sistem

RFID

radiofrekvenčna identifikacija (ang. Radio Frequency IDentification)

SQL

strukturirani povpraševalni jezik (ang. Structured Query Language)
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USB

univerzalno serijsko vodilo (ang. Universal Serial Bus)

VIN

identifikacijska številka vozila (ang. Vehicle Idenitification Number)
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1

UVOD

Podjetje RLS merilna tehnika d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) bo v bližnji
prihodnosti postopoma uvajalo razširjeno uporabo sistema črtnih kod za
optimiziranje skladiščnega poslovanja. To pomeni pri vodenju zalog materialov,
polizdelkov in izdelkov med več skladišči, ki se nahajajo znotraj in zunaj
matičnega podjetja, sledenju le-teh med proizvodnimi celicami, njihovem
pošiljanju na specifične obdelave h kooperantom v Sloveniji in tujini ter pri
odpremah končnih izdelkov k naročnikom.
Podjetje ima dve skladišči, ki se nahajata v pritličju ter 2. nadstropju in sta ločeni
tudi glede na specifične lastnosti skladiščenih materialov. Aktivne elektronske
komponente morajo biti hranjene v prostorih, ki zmanjšujejo nevarnost statičnega
naboja, spet določene morajo biti hranjene v namenskih sušilnih kabinetih z
izredno nizko relativno vlažnostjo zraka, fotosenzibilne komponente in silicijeve
rezine s čipi morajo biti hranjene v izoliranih čistih prostorih z nadzorovano
količino prašnih delcev v zraku, poleg tega so v uporabi še različni kovinski
materiali za ohišja, magnetni materiali, električni kabli, kartonska embalaža,
skratka – najrazličnejše snovi s povsem različnimi zahtevami hrambe.
Proizvodne celice, kamor se ta material pošilja v obdelavo, se nahajajo v treh
ločenih nadstropjih, poleg tega se del vmesnih operacij izvaja še pri kooperantih
tako v Sloveniji kakor tudi s pošiljanjem na obdelavo v tujino. Vse to vodenje
surovin, polizdelkov in končnih izdelkov predstavlja precejšen sistemskologistični zalogaj, k čemur pripomore še močna razvojno-projektna orientiranost
podjetja, kar lahko pogojuje težko opredeljiv čas izvedbe oziroma izdelave
končnega izdelka od nekaj mesecev pa tudi do nekaj let. Potrebno je še pojasniti,
da podjetje zaradi potrebe sistemskega vodenja nahajanja materialov,
polizdelkov in izdelkov uporablja predpono „skladišče“ za vsako sistemsko
registrirano lokacijo znotraj in zunaj podjetja, kjer se lahko ti identi nahajajo.
Podjetje že od leta 2004 uporablja poslovnoinformacijski sistem Pantheon (v
nadaljevanju PIS), ki sicer omogoča integracijo vnosa podatkov s sistemom
5

čitalcev črtnih in 2D-kod, vendar pa je skokovita rast in posledična selitev podjetja
v nove prostore odlašala ta prehod. Podjetje sicer že uporablja črtnokodni zapis,
vendar le v omejenem obsegu; v proizvodnji in v oddelku razvoja na testnih
napravah ter pri odpremi z označevanjem končnih izdelkov z nalepkami s črtno
kodo za naročnike oziroma kupce.
V prihodnosti se v želji po pohitritvi delovanja oddelkov nabave, proizvodnje in
odpreme ter olajšanju medskladiščnih sistemskih prenosov namerava razširiti
uporabo črtnih kod. V tem diplomskem delu je obravnavan obseg in način
obstoječih materialnih manipulacij ter obravnavane možnosti optimizacije le-teh.
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2

TEORETIČNI DEL

V teoretičnem delu je predstavljeno podjetje in dejavnosti, opisani sta obe
uporabljeni vrsti črtne in 2D-kode ter viri pri materialnem poslovanju med
oskrbovalno

verigo,

proizvodnjo

in

logistiko.

Uporaba

radiofrekvenčne

identifikacije – RFID-čipov zaradi potencialnega vpliva elektromagnetnega
sevanja (potrebnega za odčitke), ki bi lahko škodovalo občutljivim izdelovanim
elektronskim modulom v podjetju, ni zaželena. Poleg tega ima RFID-tehnologija
še eno veliko pomanjkljivost – ne omogoča vpogleda v vsebino brez namenskega
čitalca.

2.1

PREDSTAVITEV PODJETJA

Podjetje je bilo ustanovljeno konec leta 1989 v Dobrunjah v Ljubljani. Kratica RLS
označuje usmeritev-razvojno proizvodnih dejavnosti: to so Rotacijski in Linearni
Senzorji pomika in zasuka (1).
Zaradi izredne prilagodljivosti svojim naročnikom v smislu specifičnih lastnosti,
dimenzij in predvsem omogočanja manjših naročenih količin, uspeva podjetju
velik preboj in širitev na tržišču, ki ga sicer obvladujejo veliko večje tehnološke
korporacije. Velik del tega uspeha poleg vizionarstva ustanovitelja predstavlja
tudi strateška povezava z multinacionalko Renishaw PLC iz Velike Britanije v letu
2000. RLS je v polovičnem solastništvu Renishawa, kar je podjetju prineslo nove
investicije ter mu zaradi uveljavljenosti partnerja v svetu omogočilo prodor na
nova tržišča (2). Vse to je do danes podjetju omogočilo prisotnost že v večini
gospodarsko razvitejših držav po svetu, s povprečno rastjo prometa cca 30 % na
letni ravni v zadnjih 5 letih.
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Prodajni program RLS obsega naslednje kategorije izdelkov (3):
 absolutni rotacijski magnetni dajalniki (ločljivosti 8–20 bitov);
 inkrementalni rotacijski magnetni dajalniki (hitrosti do 25.000 obratov na
minuto, ločljivosti 1.280–622.592 impulzov na obrat);
 inkrementalni linearni magnetni dajalniki (ločljivosti do 0,244 µm);
 absolutni linearni magnetni dajalniki (hitrosti do 7 m/s, ločljivosti do 0,244
µm);
 OnAxis magneti dajalniki (hitrosti do 30.000 obratov na minuto, ločljivosti
čipov 8–13 bitov);
 analogni interpolatorji, rotacijski in linearni magneti, magnetno-senzibilni
senzorji in čipi, računalniški vmesniki, oprema za montažo komponent;
 fotosenzibilni moduli;
 lastno razvita programska oprema za statistični nadzor procesov –
GausSPC
 izdelki podjetja Renishaw (RLS je namreč generalni distributer na tržnem
območju nekdanje Jugoslavije. Renishaw proizvaja 3D-merilne stroje in
pripadajočo opremo, optične in magnetne dajalnike, lasersko merilno
opremo, dentalne protetične izdelke, medicinsko diagnostično opremo ter
3D-tiskalnike na aditivnem principu umetnih mas in kovin.) (4).
Izdelki podjetja se uporabljajo v letalski in orodjarski industriji, medicini, robotiki,
strojegradnji, energetiki itn. Podjetje ima kar 15 lastnih mednarodno registriranih
patentov. Večji mejniki napredka podjetja so še selitev v novozgrajene prostore v
Poslovni coni Komenda v maju 2012, prvič presežen mesečni promet v višini 1
milijona evrov v začetku leta 2014 ter prejem priznanja zlata gazela Slovenije
2015 (5).

2.2

ČRTNE IN 2D-KODE

Uporaba črtne kode se zdi na prvi pogled zelo enostavna in samo umevna,
vendar to velja le za okolje izredno dobro definiranih delovnih procesov ter
strukturiranih podatkov. V podjetju RLS pa se delovni procesi dinamično
8

spreminjajo zaradi projektnega načina dela, zato se bolj osredotoča na
neposredno povezovanje različnih sistemov, kar trenutno nadomešča potrebo po
uporabi črtne kode (6).
Poglavitna pridobitev uvedbe črtne kode predstavlja olajšano komunikacijo pri
vodenju zalog znotraj podjetja oziroma v primeru dodeljenih GS1 ključev GTIN
(slo. globalna trgovinska številka izdelka ali storitve) tudi med več podjetji ali
uporabniki (7). Končni izdelki podjetja RLS so večinoma unikatni polizdelki in je
uporaba GTIN zato nepotrebna. Zaradi razvojne usmeritve podjetja se tudi ni
možno izogniti širjenju nestandardnih podatkov oziroma izdelkov, medtem ko
interno omejena uporaba še vedno lahko močno izboljšuje procese izdelave,
hrambe in sledenja znotraj oskrbovalne verige. Ta dobro deluje takrat, kadar so
izdelki distribuirani časovno in lokacijsko optimalno, kar posledično zmanjšuje
stroške poslovanja (7).
Sledljivost je zelo zaželena komponenta v elektrotehnični industriji, vendar pa je
podjetje večinoma kooperant v mnogo večjih oziroma obsežnejših projektih, ki
potekajo v industrijskem okolju poslovnih skrivnosti. Zato niti ni želje, da bi bile
informacije dostopne javno in zlahka, ampak zgolj po varnih kanalih
komunikacije, pri čemer se interno beleži zgodovino procesov in virov. Črtna koda
pri tem močno olajšuje beleženje podatkov, potrebnih za zagotavljanje sledljivosti
(uporabljeni materiali, kdo, kdaj, s čim je delal …) pri množici procesov v podjetju.
Črtne kode, ki se jih v podjetju že uporablja, so enodimenzionalne (Code 39) in
dvodimenzionalne (Data Matrix). Slednje so za zdaj uporabljane zgolj pri
določenih projektih vodenja končnih izdelkov s serijskimi številkami, kjer so zaradi
izredno majhnih prostih površin edina možnost označevanja. S kodami se v
podjetju označuje podatke o nazivu ali serijskih številkah, količine pa zgolj
numerično. Črtne kode se v podjetju aplicira na zelo različne materialne nosilce:
 s klasičnimi namiznimi laserskimi tiskalniki na papirnih dokumentih;
 s termičnimi tiskalniki na plastičnih samolepilnih etiketah;
 z dvema laserskima graverjema neposredno na površini izdelkov.
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Sami čitalci so trenutno redkeje v uporabi, saj so uporabljene črtne kode za zdaj
namenjene bolj kupcem (prevzem izdelkov pri naročniku ter vodenje serijskih
številk zaradi željene sledljivosti) kot pa podjetju. Primer uporabe za potrebe
podjetja je čitalnik 2D-kode na nekaterih testnih napravah, ki je povezan z
namensko programsko opremo v procesu proizvodnje določenih izdelkov, vendar
ta programska oprema ni vključena v PIS (6).

2.2.1

CODE 39

V podjetju se najpogosteje uporablja črtno kodo Code 39, in sicer na nazivnih
nalepkah skupaj s pripadajočim tekstom, tako da je razvidna vsebina tudi brez
čitalcev. Primeri nalepk so nanizani na slikah 1–3, pri zadnji nalepki pa gre za
končni izdelek, ki vsebuje še serijsko številko. Code 39 se uporablja tudi na
delovnih nalogih (v nadaljevanju DN), ki so tiskani na liste A4-formata (slika 14
na strani 40).

Slika 1: Primer nazivne nalepke 50 x 25 mm, s Code 39
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Slika 2: Primer nalepke prenosnice, dimenzij 74 × 100 mm, s Code 39

Slika 3: Primer nazivne nalepke, dimenzij 74 × 100 mm, s Code 39
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Code 39 sta razvila dr. David Allais in Ray Stevens v podjetju Intermec leta 1974
kot prvo alfanumerično črtno kodo (8). Danes je v standardni uporabi (10, 11):
 ameriškega obrambnega ministrstva pod nazivom LOGMARS (ang.
Logistics Applications of Automated Marking and Reading Symbols) v
standardu MIL-STD-1189B;
 v združenju zdravstvene industrije HIBCC (ang. Health Industry Business
Communications Council) kot standard HIBC (ang. Health Industry Bar
Code);
 kot identifikacijski črtnokodni zapis za avtomobilskih šasijah – VIN po
celem svetu in v Severni Ameriki pri združenju AIAG (ang. Automotive
Industry Action Group) kot standardni način označevanja rezervnih
avtomobilskih delov.
Koda sestoji iz spremenljivo diskretnega (ločilni prazni prostor med znaki)
črtnokodnega zapisa. Definira 43 znakov, ki lahko vsebujejo velike črke abecede
(A–Z), arabske številke (0–9) in še posebne znake (-, ., $, /, +, % ter presledek)
z dodatnim znakom (*), ki deluje kot začetni in končni ločilec vnesenega teksta in
je izražen v črtnokodnem zapisu za potrebno orientacijo branja. Vsak znak je
predstavljen z 9 elementi; 5 črt in 4 presledki, od tega so 3 elementi širši in
predstavljajo binarno vrednost 1, 6 elementov pa je ožjih in predstavljajo binarno
vrednost 0. Pri tem samo razmerje širine med širokimi in ozkimi elementi ni
kritično, in se lahko izbere med 1 : 2 in 1 : 3. Za uporabo malih črk oziroma celotne
ASCII-kode se kombinira velike črke skupaj s štirimi omenjenimi posebnimi znaki
($, /, +, %), na primer znak @ dobimo s kombinacijo dveh znakov: %V. Natančne
definicije ureja standard ANSI/AIM BC1/1995, Uniform Symbology Specification
— Code 39 (9, 11).
Sam kodni zapis ne vsebuje kontrolne številke, kakor na primer pri Code 128,
vendar pa sistem samodejno preverja napake branja po načelu, da vsaka
posamezna napačno interpretirana črta ne more tvoriti veljavnega znaka (11).
Prednost tega sistema je ravno v odsotnosti ustvarjanja kontrolne številke, ker ga
je zato zlahka implementirati v obstoječ sistem iztisov na tiskalnikih z dodatkom
namenskih črtnokodnih pisav. V programu MS Word besedilo zlahka natisnemo
na predizdelani predlogi samo z uporabo ločilnih znakov oziroma zvezdic (na
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primer: *beseda*) (10). Obstaja pa tudi razširitveni modul Code 39 mod 43 (nujen
pri HIBC), ki omogoča izračunljivo preverjanje pravilnosti zapisa z vrivanjem
dodatne številke za zadnjim znakom kodiranega naziva in znakom zaključka
kode (11). Pri vzpostavljanju sistema se lahko za preverjanje napak uporablja tudi
preprost način dodajanja predpone k zapisu; na primer za nazive P (produkt) in
K (količine). Tako lahko sistem samodejno javi napako pri branju iskanega
podatka za serijsko številko, kajti samo produktna označba ima lahko pripadajočo
serijsko številko.
Teoretično je lahko zapis neomejen v dolžini znakov, v praksi pa ga omejuje
dimenzija nosilca informacije. Slaba stran tega sistema kodiranja je zato ravno v
precejšnji površini, ki jo zapis zavzema, kar pa v podjetju ni problematično, saj se
uporablja več vrst nazivnih nalepk. V podjetju se s tako kodo na nalepkah in
papirnih DN označuje vse registrirane idente oziroma vhodne materiale pri
prevzemu, uporablja se jo za medfazno evidentiranje polizdelkov ter pri
odpošiljanju označenih končnih izdelkov. V podjetju je bila izbrana zaradi
uveljavljenosti pri večini naročnikov (6).

2.2.2

DATA MATRIX

Pri označevanju končnih izdelkov se za potrebno sledljivost zaradi omejenega
prostora uporablja veliko manjša oblika črtnokodnega zapisa – Data Matrix. V
podjetju se jo povečini izžiga z laserskim graverjem na površine končnih izdelkov,
kot so tiskana vezja, kovinska ohišja, plastični konektorji, ali pa se uporablja
manjše tiskane nalepke (slika 4 – prva nalepka vsebuje procesne podatke z
nazivom in številko DN, druga se ovije okrog kabelskega sestava in tretja nalepi
na ohišje z modulom, na katerega se kabel prispajka).
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Slika 4: Primer uporabe Data Matrix kode na nalepki velikosti 9,53 x 25,4 mm

Pri Data Matrix je zadostna berljiva površina že 2-3 mm za 16 alfanumeričnih
znakov, kar predstavlja najdaljše zapise, ki so uporabljeni v podjetju (12). Po
obliki je Data Matrix dvodimenzionalna matrična črtna koda, ki je sestavljena iz
kontrastnih črnih in belih polj, ki so razvrščena bodisi v kvadratnem ali
pravokotnem zaporedju. Večinoma se uporablja črn natisnjen vzorec na beli
podlagi, lahko pa je tudi obratno – bel vzorec na črni podlagi (14). Običajno torej
vsako belo polje definira logično „0“ in črno logično „1“. Pravilnost orientacije
definirata dve polni črti v obliki črke „L“, kar pomeni iskalni vzorec, ter
nasprotiležeči kateti, ki sestojita iz izmeničnih polnih in praznih celic. Levi
vertikalni in desni horizontalni „L“ označujeta pravilnost branja, število izmeničnih
celic na nasprotnih stranicah pa definira število uporabljenih celic v celotnem
simbolu. Znotraj teh stranic je v vsebovanih vrsticah in stolpcih kodirana vsebina
lahko v tekstovni ali številčni obliki, že od nekaj bitov pa vse do 1.556 bajtov v
binarni obliki, kar pomeni maksimalno 2.335 alfanumeričnih znakov oziroma
3.116 numeričnih, seveda iz celotnega nabora ASCII kode (15). V praksi se večini
uporabljenih čitalcev s kompleksnostjo kode podaljšuje čas branja, zato je
priporočeno število kodiranih znakov 800 ali manj (13). Dolžina kodirane vsebine
je odvisna od števila polj ali celic znotraj matrice. Zanesljivost zagotavlja tudi
uporaba korekcijskih kod, kar pripomore k berljivosti tudi pri poškodbi ene ali več
celic. Zadnji standard Data Matrix ECC 200 definira naslednje lastnosti (16):
 integrira uporabo Reed-Solomonovega korekcijskega kodeka, ki omogoča
pravilnost branja tudi pri 25–30-odstotni poškodovanosti izpisa, pri čemer
pa mora biti še vedno prepoznavna orientacija. Pri testiranjih v Centru
avtomatizirane identifikacije na univerzi Ohio je bila izračunana statistična
verjetnost napake pri branju z Data Matrix 1 na 10,5 milijona branj, za
Code 39 pa 1 na 1,7 milijona (13);
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 velikosti tiskanega zapisa se določi s seštevanjem velikosti ene celice z
velikostjo simbola: 0,25 mm pri 32 × 32 celic = 8 × 8 mm;
 uporablja se 24 različnih preddefiniranih velikosti kode in vsaka ima svoj
specifični korekcijski faktor. Najmanjše število celic simbola je 10 × 10 in
največje 144 × 144. Prehod z lihih števil v prejšnjih standardih na soda je
povečal zanesljivost zaradi nepopačenosti izpisa pri večjih količinah
zapisanih podatkov. Kadar število podatkov oziroma posledično celic
preseže 26 × 26 celic oziroma 24 × 24 (gledano samo na podatkovno
polje), se zapis razbije na več blokov v zapisu, da bi se preprečilo
popačenje;
 Data Matrix ima poleg kvadratne, možnost zapisa še v pravokotni obliki.
Pri slednji je možnost velikost simbola zapisa za en blok 8 × 18 / 12 × 26
/ 16 × 36 ter za dva bloka 8 × 32 / 12 × 36 / 16 × 48. Tako dobimo numerični
zapis do 98 znakov, alfanumerični 72 znakov in binarni 47 znakov.
Data Matrix je priporočljiv tudi pri faksiranju podatkov, saj se kljub slabšim kopijam
ohranja zanesljiva berljivost (13). Data Matrix postaja v elektrotehnični industriji
in pri poštnih storitvah vse bolj uveljavljen način za sledljivost izdelkov v
svetovnem merilu, močno je prisoten tudi v avtomobilski in letalski industriji v
Evropi in Severni Ameriki (15).

2.3

POSLOVNOINFORMACIJSKI SISTEM PANTHEON

Pantheon je celoviti ERP (ang. Enterprise Resource Planning) infomacijski sistem
za mala in srednje velika podjetja, s širokim naborom naprednih funkcionalnosti
in več možnostmi prilagajanja sistema specifičnim potrebam podjetij in
naročnikov. Na okolju Windows temelječi sistem omogoča, da ga lahko
uporabljajo skoraj vsi zaposleni v podjetju, ne glede na oddelek (vodstvo,
računovodstvo, nabava, proizvodnja ...) (17). Pantheon deluje na arhitekturnem
principu klient/strežnik, kjer je sam program aplikacija na osebnem računalniku,
ki operira s podatki v SQL-bazah na strežniku (6).
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Podjetje je v juniju 2016 prešlo na različico MF (ang. Manufacturing), ki omogoča
lažje planiranje porabe prejetih materialov glede na aktivna naročila kupcev
(dolgoročno planiranje je v podjetju zelo omejeno) ter količinske in stroškovne
analize opravljenega dela oziroma poslovanja.

Slika 5: Pantheon, izgled uporabniškega vmesnika

Pantheon za uporabo črtne kode načeloma nima posebnih programskih modulov
v sistemu, kajti čitalnik črtne kode predstavlja zgolj hitrejši digitaliziran vnos
podatkov v posamezna polja v katerikoli ekranski obliki. Ti podatki pa so
strukturno identični tistim, ki prihajajo iz standardne tipkovnice z ročnimi vnosi,
torej je čitalnik črtne kode pravzaprav lahko kakršenkoli, če le zna simulirati
tipkovnico. Pantheon je zelo odprt sistem (kar se tiče dodajanja novih
funkcionalnosti), zato je pri njem možno doprogramirati tudi povsem namenske
module, ki bi imeli različne ekranske oblike ter tudi svojo logiko, kaj s podatki
početi (6). Slika 5 zgoraj prikazuje izgled uporabniškega vmesnika v šifrantu
identov.
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2.3.1

PANTHEON MODUL ZA SKLADIŠČNIKA

Za potrebe podjetja se je v Pantheon MF zasnoval še unikatni Modul za
skladiščnika, ki omogoča kreiranje in spremljanje vseh izdaj in potreb v
proizvodnih celicah ter skladiščih znotraj in zunaj podjetja, skladno z razpisanimi
DN. Izpisi se lahko prikrojijo s pomočjo filtrov za olajšan vpogled nalog
posameznega uporabnika in se shranjujejo v njegov uporabniški profil (18). Slika
6 spodaj prikazuje izgled dokumenta prenosa z Modulom za skladiščnika.
Postavke so dodane samodejno glede na razpisani DN, vnaša se le količine
preko vnosov z računalniško tipkovnico. Lahko pa se kreira tudi povsem
samostojne dokumente prenosov, odvisno od potreb. Uporablja se v oddelkih
nabave, skladišč, proizvodnje ter odpreme.

Slika 6: Pantheon, izgled uporabniškega vmesnika Modula za skladiščnika
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Na podlagi potreb DN se v Modulu za skladiščnika preko dokumentov prenosnic
prenašajo potrebni materiali ali polizdelki med vsemi registriranimi skladišči. Če
ni zadostnih količin, se lahko dobavi tudi delna količina, ali pa se v primeru
specifičnega pakiranja prenaša večja količina od potrebne – kadar gre za pogosto
uporabljen material in se preostanek nato tretira kot lastna prosta zaloga tistega
skladišča. Modul za skladiščnika omogoča pregled, rezervacije in prenose
materialov, ki se nahajajo na različnih lokacijah; z njim lahko hkratno sistemsko
operira več ljudi.

2.4

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

Berljivost črtne kode je bistvena komponenta optimizacije, ki jo prinaša, zato
mora biti natančnost uporabljene opreme visoka v izogib stroškom izgubljenega
časa in predvsem napačnega branja in registracije. Kakovostnejši bralniki so
izdelani z namenskimi podpornimi mehanizmi, ki zmanjšujejo možnost
napačnega branja oziroma pomagajo tudi pri slabše izdelanih ali poškodovanih
zapisih. Za uskladitev potrebne natančnosti branja je poskrbljeno s standardom
definirane minimalne kakovosti črtne kode ISO 15416 (7).
V podjetju se uporabljajo termični tiskalniki na plastične nalepke in napake so
zanemarljive, redkeje prihaja do poslabšanja v tonu iztisa zaradi slabše kakovosti
zvitka s termično aktivirano barvo. Prav tako se morebitna napaka iztisa opazi
takoj in po enostavni zamenjavi slabega zvitka se tisk nalepke ponovi. Poleg tega
je v podjetju vzpostavljena čista proizvodnja v kontroliranih pogojih in so zato tudi
fizične poškodbe teh nalepk skoraj nemogoče.
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2.4.1

ČRTNOKODNI ČITALCI

Za odčitke črtnih kod se v podjetju uporabljata dve vrsti čitalcev, in sicer Posiflex
AS-8000K Handy/ARGOX/A (Posiflex, Tajvan) (19) samo za črtno kodo ter
Datalogic Powerscan PM9500 (Datalogic, Italija) (20) za matrično kodo. Oba sta
povezana z računalniki in s tem v PIS preko USB-kabla.

Slika 7: Delovno mesto, opremljeno s čitalcem Posiflex AS-8000K

Slika 7 prikazuje primer obstoječe uporabe črtne kode in čitalca. Senzorji so v
tem primeru že vgrajeni v kovinska ohišja, pri katerih je naročnik zahteval vodenje
s serijskimi številkami, ki so vgravirane v ta ohišja v črtnokodni in numerični obliki.
Vsi kosi se morajo za nastavitve lastnosti in pravilnost delovanja na koncu še
testirati preko kontaktne naprave, ki je povezana z namenskim računalniškim
programom. Uporaba čitalca kode prihrani veliko časa pri odčitavanju
posameznega kosa v primerjavi z ročnimi vnosi v procesu testiranja.
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Sicer pa je razlog za uporabo dveh različnih vrst čitalcev v kapacitetah in
posledično tudi ceni; Posiflex je možno uporabljati zgolj za črtne kode, medtem
ko je Datalogic zmožen branja skoraj katerekoli standardne kode in se ga v
podjetju uporablja za matrične kode. Lastnosti obeh sta primerjani v preglednici
1.
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Preglednica 1: Primerjava lastnosti obeh vrst uporabljenih čitalcev v podjetju

Parameter

Posiflex AS-8000K Handy
Argox

Izvor svetlobe (nm)

660

630–680

2048

864 × 544

do 15

4–85

80

ni podatka

100 odčitkov/sek

ni podatka

Optični sistem
(pik)
Globina
odčitavanja (cm)
Širina odčitavanja
(mm)
Hitrost odčitavanja

Datalogic Powerscan PM9500

Ločljivost (mils)

4 (0,1mm)

Kakovost tiska

min. 30

kode (%)
Kot odčitavanja (º)

55/65

Svetilnost (lux)

do 15000

4 za 1D-kode
7,5 za 2D-kode
min. 15
+/- 40
rotacija 360
ni podatka
vse standardne 1D-kode, vključno z GS1
DataBar linearnimi kodami, Aztec Code,

Dekodiranje

UPC-A, UPC-E, EAN-13,

China Han Xin Code, Data Matrix,

EAN-8, EAN-128, 2/5 family,

MaxiCode, Micro QR Code, QR Code,

UC/EAN 128, MSI, Code 32,

Australian Post, China Post, IMB,

MSI/ Plessey, UK Plessey,

Japanese Post, KIX Post, Planet Code,

China post, Codabar, Code

Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code

39, Code 128, Code 49, Code (RM4SCC), Swedish Post, EAN/JAN
11, Code 93, Telepen, RSS-

Composites, GS1 DataBar Composites,

14, RSS-limited, RSS-

GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1

expanded

DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417,
PDF417, UPC A/E Composites
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2.4.2

TISKALNIKI

Tisk črtne kode na papirnih DN poteka na običajnih namiznih laserskih tiskalnikih,
za tisk nalepk s črtno kodo pa se v podjetju uporabljajo trije različni modeli M4308, E-4305A in E-4304, proizvajalca Datamax. Vsi trije imajo možnost
neposrednega termičnega tiska in posrednega tiska preko dodatnega traku s
termično aktivirano črno barvo – prav slednja opcija se uporablja v podjetju za
vse tiskane nalepke z natančnostjo iztisa 200–300 dpi (21, 22). Uporabljene
plastične nalepke so glede na potrebno količino izpisanih informacij in prosto
površino v štirih različnih dimenzijah (6):
 25 × 50 mm – omogoča največ 18-mestni zapis, uporabljajo se bele
polipropilenske nalepke za izpis naziva in črtne kode identov, količin z
datumi ter za inventarne številke (slika 1, na strani 9);
 74 × 100 mm – dimenzija je uporabljena za nalepko prenosnico, za izpis
naziva in naslova naročnika pri odpremi ter za označevanje embaliranih
izdelkov tam, kjer dimenzija 50 x 25 mm nima dovolj velike površine za
vso količino podatkov (slika 2 in 3, na strani 10);
 25,4 × 25,4 × 9,53 mm (razprta) – kvadratna nalepka, ki se uporablja za
izpis naziva, serijske številke in matrične kode, z zlepljenjem obeh krilc
okoli kablov – kadar ni možnosti druge proste površine;
 25,4 × 9,53 mm – varnostna srebrna nalepka, ki se uporablja za izpis
naziva, serijske številke in matrične kode na manjših ohišjih končnih
izdelkov (slika 4, na strani 13). Varnostne nalepke se uporablja za serijske
številke na izdelkih ali za označevanja inventarja v podjetju. Imajo namreč
lastnost, da se poizkus odstranjevanja razkrije z delaminacijo vzorca
perforiranih trikotnikov.
Za potrebe označevanja matrične kode neposredno na ohišja izdelkov sta v
uporabi še dva laserska graverja Epilog FiberMark 8000 (Epilog Laser, ZDA), ki
omogočata resolucijo izpisa 75–1200 dpi (23).
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2.4.3

PROGRAMSKA OPREMA NICELABEL

Za tisk in graviranje črtnih kod ter alfanumeričnih nazivov, količin in datuma se v
podjetju uporablja programsko opremo NiceLabel ver. 5.2.2 (Euro Plus,
Slovenija). Ta omogoča oblikovanje etiket z lastnim dizajnom in standardiziranih
industrijskih formatov različnih dimenzij in vsebine izpisa (24). Poleg tega
omogoča tudi uvoz podatkov iz SQL-baz, s katerimi tudi deluje PIS v podjetju, to
pa olajšuje zapolnjevanje več vnosov, vezanih na en podatek; na primer številka
DN ali naročila lahko potegne iz baze hkrati še podatke o količini in nazivu (24).
Slika 8 prikazuje tipičen primer uporabe programa za skladiščno (medfazno)
nalepko polizdelka.

Slika 8: Uporabniški vmesnik programa NiceLabel
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V eksperimentalnem delu so opisane lokacije, kjer poteka delo, ter materiali,
polizdelki in izdelki, ki potujejo med temi lokacijami. S tem je pojasnjen
kompleksen način proizvodnje, ki ga je zaradi lastnosti materialov in težje
predvidljivih količin zelo težko konkretno spreminjati, ne da bi se pri tem ogrozilo
kakovost ali čas izdelave. Namen te diplomske naloge je bil raziskati možnost
izboljšav obstoječega načina pretoka skladiščenih materialov in njihove
proizvodnje zgolj z uvedbo sistemskega registriranja podatkov s črtnokodnimi
čitalci namesto ročnih vnosov preko klasične računalniške tipkovnice. Črtna koda
je že izpisovana na DN ter nazivnih nalepkah pri označevanju identov, le da se
trenutno še vedno ročno vnaša v PIS vse spremembe, povezane na materialom,
in operacije, kar je vsekakor zamudno v primerjavi z vnosom s čitalniki. V poglavju
3.4 je opisana raziskava, v kateri se je merilo porabljen čas v obstoječem načinu
vnašanja podatkov in predvidenem novem, optimiziranem s črtnokodnim
čitalcem.
Podjetje zelo uspešno deluje na izkoriščanju tržne niše „butičnosti“ v
elektrotehnični industriji in ravno fleksibilnost mu daje konkurenčno prednost v
boju s tehnološkimi velikani na svetovnem tržišču. Vendar pa takšen razvojnoprojektni način poslovanja rojeva nemalo problemov zaradi otežkočene
predvidljivosti celostne izpeljave in s tem standardiziranja poteka operacij in
lokacij materialov v procesu. Projekti so lahko kratkoročni in izdelki skoraj
praviloma unikatni. Podjetje posledično bremeni oteženo predvidevanje letnih
porab materialov, kar povzroča precej nejasnosti glede potrebnega prostora za
hrambo materialov. Naročila kupcev se zato izvajajo oziroma načrtujejo z veliko
komunikacije z naročniki, z upoštevanjem dinamike zmožnosti dobaviteljev in
kooperantov ter usklajevanjem internih proizvodnih kapacitet. Slika 9 na naslednji
strani prikazuje način načrtovanja proizvodnje v podjetju z uporabo drsnega
plana (25). Fiksno obdobje (tekoči teden) predstavlja odprte DN tik pred izvedbo
ali že v izvedbi. Pripravljalno obdobje (2. teden) predstavlja odprte DN, pri katerih
se čaka še potrditve naročnikov, ter DN za zalogo in razvojne projekte.
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Orientacijsko obdobje (3. teden) pa se določa s predvidevanjem planske službe
pri umeščanju novih DN.

Slika 9: Izgled planiranja proizvodnje z drsnim planom

3.1

VRSTE MATERIALOV, IZDELKOV IN POLIZDELKOV

V tem poglavju so pojasnjene lastnosti uporabljanih materialov, ki definirajo način
oziroma razloge za ločeno skladiščenje v podjetju. V drugih podjetjih običajno
poteka skladiščenje materialov centralizirano, z jasnim in standardiziranim
pretokom surovin, polizdelkov ali izdelkov iz skladišč v proizvodnje celice ali
neposredno h kupcem. V podjetju RLS pa se zaradi dinamike in nepredvidljivosti
naročil, različnih vrst in količin materialov ti skladiščijo na več lokacijah.
Prostorsko optimizacijo pogosto zavirajo še minimalna naročila (definirana s
strani dobaviteljev) določenih materialov, kot so na primer kartonska embalaža
ali elektronski čipi. Slednji se izdelujejo v tujini, poleg tega je zagon proizvodnje
za posamezno vrsto čipa mogoč samo ob večji količini naročila. Tudi skladiščena
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mehanska ohišja utegnejo v nekem trenutku zavzemati tudi do 10 % prostora
samo za potrebe določenega projekta.
Za poenostavitev vnosa in vodenja materialov v PIS in tudi interni komunikaciji
se uporablja okrajšave za različne vrste materialov, ki skupaj s številčnim ali zgolj
črkovnim zapisom tvorijo skrajšan naziv, na primer: KEM021 (izopropil alkohol)
ali MN00086 (Telo RE58).
KEM označuje kemične materiale, ki se delno hranijo v glavnem skladišču, delno
pa (zaradi varnostnih predpisov) v lakirnici, kjer je urejeno ustrezno
prezračevanje. Sem sodijo čistila, zalivke, lepila, spajkalne paste in podobno. Gre
torej izključno za režijski material. Nekatere snovi zahtevajo nižje temperature
hrambe, na primer zalivke za optične module (-40 °C) ali spajkalne paste (do +8
°C), in se zato hranijo v hladilnikih v bližini delovnih mest, kjer se uporabljajo.
MN označuje mehanske nestandardne materiale, plod lastnega razvoja podjetja,
ki se izdelujejo v manjših količinah znotraj podjetja v mehanski delavnici, za večje
količine pa se naročajo pri zunanjih proizvajalcih. Najpogosteje gre za CNC
obdelane aluminijaste izdelke, ki so večinoma še eloksirani, tlačno ulivane
cinkove zlitine, nerjaveče jeklene prirobnice in osi itn. Tovrstni material se hrani v
glavnem skladišču.
MS označuje mehanske standardne materiale, kamor sodijo ležaji, vijaki,
podložke, tesnila, injekcije in podobno. Tudi ti materiali se hranijo v glavnem
skladišču.
MOD / MODB / MODC / MODK / MODL / MODM označujejo različne izdelane
elektronske module – torej tiskana vezja z naspajkanimi ali lepljenimi elementi, ki
so lahko obravnavani kot polizdelek ali končni izdelek. Hrani se jih v glavnem
skladišču in skladišču elektronskih komponent, od koder se predajo na nadaljnje
dodelave ali pa neposredno v oddelek odpreme za prodajo. Zahtevana je
previdnost

rokovanja

z

občutljivimi

elektrostatičnimi

komponentami

(v

nadaljevanju ESD).
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EMB označuje embalažo, kamor spadajo ESD- in navadne kartonske škatle,
ESD-vrečke ter namenski ESD-pladnji za različne končne izdelke iz posebne
umetne mase, v katere se izdelke zloži za varno pošiljanje, ESD-mehurčkasta
folija, namenske ESD-škatle za prenašanje materiala v podjetju in podobno.
Večina teh zalog se hrani v glavnem skladišču, od koder se jih pošilja v
proizvodne celice ali v oddelek odpreme.
TIV / TIVO označuje tiskana vezja in okvirčke – slednji so potrebni pri uporabi
zalivk. Ta material se hrani v skladišču elektronskih komponent, kjer je nižja
stopnja vlage v zraku. Posebej pa se ločuje še tiskanine z zlatenimi aktivnimi
površinami, ki so namenjene neposrednemu lepljenju in bondiranju čipov ter
fotosenzibilnih diod. Te se hrani v posebnih sušilnih omarah, kjer se relativna
vlažnost vzdržuje na le 2–3 odstotkih. Vlaga namreč pospešuje staranje tiskanin
oziroma oksidacijo naslojenega nosilnega sloja bakra, ki je potreben za končni
nanos kositra ali zlata na vezju.
IC označuje integrirana vezja oziroma aktivne elektronske komponente, ki v
večini primerov zahtevajo hrambo v sušilnih omarah ter ESD varno rokovanje.
Zato se jih hrani v skladišču elektronskih komponent. Kadar gre za čipe, ki so še
v surovi izdelavni rezini (wafer), pa so pred žaganjem hranjeni v skladišču čisti
prostor s posebnimi pogoji čistosti zraka in hranjeni ločeno v sušilnih omarah.
ELC (kondenzatorji) / ELR (upori) / ELP (dušilke) / ELS (polprevodniki)
označujejo pasivne elektronske komponente, pod ELM (elektromehanski
material) pa se vpisuje tudi konektorje in magnete. Vsi ti identi razen diod ne
potrebujejo hrambe v sušilnih omarah, je pa za njihovo dolgoživost priporočljiva
nižja stopnja relativne vlažnosti. Večina teh je zato v skladišču elektronskih
komponent.
ELK / CABASS označuje kable in kabelske sestave – ti so že obdelani, pogosto
montirani s konektorji. Oboji ne zahtevajo posebnih pogojev in so hranjeni v
glavnem skladišču.
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Končni izdelki zelo raznolikih nazivov so v hrambi večinoma v skladišču gotovih
izdelkov.

3.2

OPIS IN LOKACIJE INTERNIH SKLADIŠČ

V prejšnjem poglavju so bile definirane vrste skladiščenih materialov, v tem pa so
opisane še lokacije njihove ločene hrambe. Podjetje ima vzpostavljen red
kartičnega vstopanja v prostore podjetja ter v prostore posameznih oddelkov in
skladišč z definiranim izmenskim časom, s čimer se zagotavlja odgovorno
delovanje zaposlenih. Tako se ne more nihče gibati v prostorih znotraj podjetja
brez registrirane RFID-kartice. Vsak zaposleni ima lastno kartico z unikatno kodo,
ki je omejena s prednastavljenimi pravicami pristopa. Potrebno je še poudariti, da
so skladišča in proizvodne celice, ki bodo opisane v naslednjem poglavju,
locirane v pritličju, 2. in 3. nadstropju. Prvo nadstropje pa je namenjeno oddelkom
financ, kadrovske službe, marketinga, prodaje, informacijskih tehnologij, planske
službe ter razvoja. V 1. nadstropju se material torej niti ne shranjuje niti porablja,
razen za potrebe razvoja, vendar pa je takrat že sistemsko odpisan. V 2.
nadstropju sta še oddelka kakovosti in tehnologije.
V podjetju obstajata dve vrsti skladišč: primarna in proizvodna. Prva so skladiščni
prostori, ki imajo jasno definirane odgovorne osebe z omogočenim dostopom,
druga pa proizvodni prostori, kjer se material spreminja v polizdelke in izdelke,
vendar pa je možno, da neki material zaradi razvojnih projektov tam tudi
»obstane« za nedoločen čas. Sicer so čas in lokacije izvedbe DN jasno
definirane, vendar pa v realnosti lahko prihaja do težav z zamudami dobaviteljev
ali sporne kakovosti dobavljenega materiala. Vse to lahko podaljša predvideni
čas tudi pri že ustaljenih proizvodih do nekaj tednov. Zaradi zgoraj opisanih težav
imajo vsi prostori, v katerih se lahko nahaja sistemsko beležen material,
predpono »skladišča«. S tem je omogočeno sledenje materialom, ki se pretakajo
po podjetju.
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Na naslednjih treh straneh so na slikah 10–12 prikazani tlorisi pritličja, 2. in 3.
nadstropja, v katerih so interna skladišča, opisana v tem poglavju, in proizvodne
celice, ki bodo opisane v naslednjem poglavju. Določeni prostori na teh tlorisih
niso nazivno označeni, ker se v njih ne hrani sistemsko vodenih materialov in tudi
ne izvaja operacij, kar prav tako velja za celotno prvo nadstropje, ki je, kot že
omenjeno, namenjeno oddelkom administracije in razvoja.
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Slika 10: Tloris pritličja
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Slika 11: Tloris 2. nadstropja
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Slika 12: Tloris 3. nadstropja
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Glavno skladišče se nahaja v pritličju in je največje v podjetju. Tu se skladišči
večina mehanskih standardnih in nestandardnih materialov, nenevarni kemijski
material, različna embalaža, kabli in kabelski sestavi ter določene vrste
elektronskih modulov, ki se uporabljajo v proizvodnih prostorih Sestavljalnice.
Poleg tega ima glavno skladišče še 6 manjših rezerviranih površin oziroma
skladišč:
 prevzemno skladišče: prostor hrambe materialov, ki jih mora kakovostno
in količinsko preveriti še vhodna kontrola, preden se sprostijo v uporabo
oziroma predajo na regale glavnega skladišča;
 skladišče gotovih izdelkov: tu se hranijo končni izdelki tik pred
pošiljanjem naročniku ter zaloga standardnih izdelkov RLS in Renishaw v
redni prodaji;
 skladišče materiala v tuji lasti: vsebuje samo materiale in polizdelke, ki
jih je poslal sam naročnik za vgradnjo v specifične izdelke in stroškovno
ne bremenijo zalog podjetja;
 odpremno skladišče: na tem prehodnem skladišču se pojavljajo končni
izdelki, katerih status je popolnoma urejen glede izvoznih papirjev, vodenih
serijskih številk in druge potrebne dokumentacije za odpremo. Tipičen čas
odpošiljanja je še isti dan ali največ en delovni teden;
 skladišče reklamacije: namenjeno je neskladnim materialom, ki jih
podjetje reklamira svojim dobaviteljem ali proizvajalcem, ter končnim
izdelkom, ki jih reklamirajo naročniki oziroma kupci. Sem prestavljeni
materiali ali izdelki zapustijo skladišče takoj, ko so urejeni vsi papirji in
komunikacija s stranko, oziroma po presoji odgovornih oseb glede
nadaljnjih ukrepov;
 skladišče za kalo: služi za materiale, polizdelke ali izdelke, ki so pogojno
uporabni oziroma niso povsem neskladni, vendar ne služijo več svojemu
prvotnemu namenu. Alternativno uporabo določijo odgovorne osebe,
zapisane ob priloženem dokumentu neskladnih kosov. Prav tako so ti
materiali ali izdelki lahko reklamirani bodisi s strani podjetja svojim
dobaviteljem bodisi s strani kupcev podjetju.
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Skladišče za embalažo se nahaja v neposredni bližini glavnega skladišča in
hrani kartonsko embalažo in ESD-mehurčkasto folijo.
Skladišče elektronskih komponent je v 2. nadstropju in predstavlja drugo
največje skladišče v podjetju. V njem se primarno shranjuje ESD-material
oziroma zaloga večine kondenzatorjev, uporov, dušilk, kositrenih tiskanih vezij in
tudi nekatere neobčutljive ESD-komponente. Prostor ima nižjo raven relativne
vlažnosti in še posebne sušilne omare, ki podaljšujejo življenjsko dobo vgradnih
elektronskih materialov in ohranjajo ESD-komponente primerno izsušene za
takojšnje spajkanje v spajkalni peči. V teh omarah so hranjeni skoraj vsi
elektronski čipi, zlatena tiskana vezja, polizdelani elektronski moduli, diode,
polprevodniki in še nekaj drugih občutljivih elektromehanskih materialov.

3.3

OPIS IN LOKACIJE INTERNIH PROIZVODNIH CELIC

V tem poglavju so opisane lokacije, kjer so materiali obdelovani oziroma
porabljani. Kot že omenjeno, so predpone »skladišč« ustvarjene zgolj zaradi
sistemskega sledenja lokacij materialov v poteku proizvodnih operacij ali
skladiščenja. V pritličju podjetja je 5 proizvodnih skladišč.
 skladišče sestavljalnica je proizvodni prostor, kjer se izvaja večina
montaž in testiranj za produkte linije RLS OnAxis dajalnikov;
 skladišče lakirnica je namenski prostor za hrambo in tudi delo s
kemičnimi sredstvi (lakiranje ali čiščenje z organskimi topili), opremljen s
primernim sistemom prezračevanja;
 skladišče mehanska delavnica je prostor za ročno in CNC obdelavo
kovinskih materialov manjših serij oziroma za prototipno izdelavo;
 skladišče razrez je prostor za testiranje, razrez in pakiranje magnetnih
trakov;
 skladišče merilnica je del oddelka vhodne kontrole s kontaktnim 3Dmerilnim strojem in 3D-komparatorjem, 2D-optično merilno napravo ter
ostalo potrebno opremo za merjenje in zagotavljanje predpisane kakovosti
vhodnih materialov.
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V 2. nadstropju so še štiri proizvodna skladišča:
 skladišče spajkalnica je prostor, kjer obratujeta avtomatska polagalka
elektronskih komponent za srednje velika naročila ter polavtomatska za
manjše prototipne serije elektronskih modulov, spajkalna peč, sušilne peči
za čipe, laserski graver ter opremljena delovna mesta za ročno spajkanje
ali popravke modulov;
 skladišče testirnica služi za testiranje delovanja čipov, testiranje
kakovosti magnetov, testiranje delovanja elektronskih modulov, zalivanje
in sestavljanje določenih vrst modulov v ohišja;
 skladišče čisti prostor je izolirano proizvodno okolje, kjer se vzdržuje
nadtlak preko dotoka čistega zraka z nadzorovano količino trdnih delcev
na m3, kajti pri zalivanju fotosenzibilnih diod, lepljenju, bondiranju in
zalivanju čipov je potrebna najvišja možna stopnja čistoče. Vsak delček
nečistoče lahko pomeni nevarnost odpovedi ali napake delovanja za
odprte čipe ali fotosenzibilne diode;
 skladišče prototipov ima poseben status, saj se na to skladišče
sistemsko po PIS prenaša tudi material za večino razvojnih eksperimentov
pri projektih v najzgodnejših fazah, pri katerih pa sploh ni nujno da so
uporabljeni materiali tudi dejansko fizično preneseni v ta prostor. Razvoj
je namreč lociran v prvem nadstropju in občasno se tam izvede kakšen
poizkus, vendar tako redko, da za zdaj še nima dodeljenega statusa
skladišča. Posledica tega je določen odstotek neskladnosti količin pri
inventurah. Sicer pa se v tem delovnem prostoru testira in izdeluje manjše
prototipne serije, ki so tik pred projektno prestavitvijo v redno proizvodnjo.
Večino 3. nadstropja zaseda Skladišče proizvodnje 312, v katerem se izdelujejo
linearni in rotacijski, absolutni in inkrementalni dajalniki. Večino modulov, ki so
sestavljeni v tej proizvodnji, se tudi shranjuje v tem prostoru, tako da iz glavnega
skladišča po večini prejemajo zgolj mehanske elemente. Tukaj se nahaja še drugi
laserski gravirnik, saj so omejeni produkti tudi najpogosteje vodeni s serijskimi
številkami na izdelkih po želji naročnikov. V sestavljalnici in proizvodnji 312 se
proizvede največ izdelkov v podjetju.
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3.4

RAZISKAVA OBSTOJEČEGA STANJA

Način dela je v oddelkih, kjer so potekala testiranja z novo metodo vnosa
podatkov, natančno definiran z internimi organizacijskimi predpisi: OP9011D01
(nabava), OP9012D01 (vhodna kontrola in skladiščenje) ter OP9013D01
(logistika). Kratek povzetek obstoječega načina dela je opisan v poglavju 3.6.

3.5

OPTIMIZACIJA Z UVEDBO ČRTNE KODE

Za pohitritev vnosa podatkov in s tem izboljšano delovanje odelkov je predlagana
uporaba črtnokodnih čitalcev, ki bi nadomeščali zamudne ročne vnose preko
klasičnih računalniških tipkovnic. Kot omenjeno, je podjetje to uvedbo načrtovalo
že dovolj zgodaj, zato so vsi identi oziroma registriran material, polizdelki in
izdelki opremljeni z nalepko z alfanumeričnim in črtnokodnim nazivnim zapisom.

3.6

PRIMERJAVA OBSTOJEČEGA IN OPTIMIZIRANEGA
STANJA

V namen raziskave je bila opravljena raziskava porabljenega časa pri vnašanju
podatkov v PIS. Namen je bil ugotoviti predvidene pozitivne učinke z uvedbo
črtnokodnih čitalcev na istih delovnih mestih, kjer se trenutno vršijo vnosi
podatkov v PIS po obstoječem načinu preko ročnega vnosa s klasično
računalniško tipkovnico. Poizkusno je potekal še način zajema podatkov z ročnim
črtnokodnim čitalcem, seveda v enakih okoliščinah. Za primerljivost meritev se je
beležilo povprečne čase osebja v posameznih oddelkih pri njihovem
vsakodnevnem delu vnašanja podatkov. Kot že omenjeno, so vsi prevzeti
materiali v podjetju primerno označeni z nazivnimi in količinskimi nalepkami, ki
vsebujejo črtno kodo skupaj z alfanumeričnim zapisom. Meritve so bile izvedene
v oddelkih nabave (prevzem blaga in vnos v PIS, količinski prevzem), skladišč
(skladiščenje, nabiranje materiala) in odpreme (nabiranje izdelkov za pošiljanje
naročnikom).
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Za potrebe raziskave je bil uporabljen črtnokodni čitalec DataLogic Powerscan
PM9500 (DataLogic, Italija), ki se ga je preko USB-kabla priključilo na obstoječe
uporabljane računalnike, povezne s PIS. Za merjenje časa je bila uporabljena
Windows aplikacija Štoparica (programski jezik Delphi), ki jo je že prej ustvaril
zaposleni programer v oddelku razvoja. Sprva se je merilo porabljeni čas pri delu
z ročnim vnašanjem podatkov preko klasične tipkovnice. Merilo se je čas na vsak
dogodek znotraj enega delovnega dne v posameznem oddelku in na koncu
rezultate zvedlo na enotno vrednost. V oddelku nabave so se torej merili vsi
prevzemi v enem delovnem dnevu, v skladiščih vsi pripravljeni DN, za katere je
potrebno zbrati in sistemsko izdati potrebne materiale in polizdelke, ter v oddelku
odpreme vse obravnavane dnevne odpošiljke. Pri vsem tem je potrebno
upoštevati še, da se je merjeni čas nanašal zgolj na delo z vnosom podatkov v
PIS in ne vse operacije, povezane z materiali v posameznem oddelku. Nato so
se meritve ponovile prihodnji dan, le da so bili takrat vnosi v PIS izvedeni preko
črtnokodnega

čitalca.

Slika

13

spodaj

prikazuje

izgled

simuliranega

informacijskega otoka – delovnega mesta v nabavi, opremljenega s črtnokodnim
čitalcem DataLogic Powerscan PM9500.

Slika 13: Simulirani informacijski otok v nabavi – osebni računalnik, opremljen s črtnokodnim
čitalcem
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V nadaljevanju so opisane posamezne operacije oddelkov, kjer je bila v raziskavi
izvedena primerjava obstoječega in optimiziranega načina. Izbrani so bili oddelki
nabave, skladišč in odpreme, ker je tam gostota sistemskih prenosov daleč
največja v podjetju.
Oddelek nabave – prevzem blaga
Potrebne operacije pri prevzemu blaga so: podpis dobavnice, količinska kontrola,
vnos dobavnice v PIS in sistemski prenos na zahtevano skladišče. Prevzem se
zaključi s tiskom in lepljenjem pripadajočih nalepk za interno označevanje
nazivov (skupaj s črtnimi kodami) in količin. Količinske in nazivne nalepke so
izpisane s pomočjo programa NiceLabel iz PIS. V prvem delu meritev je bil zajet
zgolj čas vnašanja potrebnih podatkov v PIS s tipkovnico.
Drugi način meritev pa je bil izveden po principu predloga z že označenimi
dostavljenimi materiali z nalepkami s Code 39, za kar bi poskrbeli dobavitelji (za
potrebe testiranja se je sicer odčitavalo lastno aplicirane nalepke). Merjen je bil
samo potreben čas za odčitavanje preko čitalca neposredno v PIS.
Oddelek skladišč – nabiranje materiala za DN
Potrebne operacije skladiščnika so: iskanje materiala po regalih glede na
razpisan DN, količinsko nabiranje materiala, izpolnitev izdajnice z vnosom v PIS
ter transport materiala v želeno proizvodno celico, h kooperantu ali naročniku.
Ponovno je bil merjen zgolj čas vnašanja potrebnih podatkov v PIS s tipkovnico.
Za drugi del meritev porabljenega časa je bil uporabljen USB-žični čitalec in
odčitki so bili izvedeni na delovnem mestu s stacionarnim računalnikom. Med
optimizacijami je sicer predlagana rešitev z brezžičnim čitalcem, ki bi zagotovo
še dodatno povečala učinkovitost skladiščnika s prostim gibanjem po skladiščnih
prostorih med procesom nabiranja materiala, vendar se tako testiranje ni izvedlo.
Oddelek odpreme – priprava izdelkov
Potrebne operacije so: pregled naročil materiala po PIS, pakiranje materiala v
ustrezno embalažo ter odpis materiala iz PIS preko izdanih računov.
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Ponovno se je merilo samo čas zajema podatkov s čitalcem v PIS. Podobno
kakor za skladišča je tudi za ta oddelek sicer predlagan brezžični čitalec.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Opravljena primerjalna raziskava porabljenih časov je vključevala tako stare, že
uveljavljene metode kakor tudi nove predlagane pristope k obstoječemu načinu
dela v posameznih oddelkih oskrbovalne verige. Zato je po obrazložitvi izsledkov
raziskave predstavljena še analiza obstoječega stanja na vključenih oddelkih,
čemur sledijo predlagane optimizacije.

4.1

OBSTOJEČE STANJE V ODDELKIH OSKRBOVALNE
VERIGE

V spodnjih poglavjih so opisana obstoječa delovanja vseh oddelkov v oskrbovalni
verigi podjetja, poglavja pa so razporejena v skladu s smerjo potovanja materiala.

4.1.1

OBSTOJEČE STANJE V NABAVI

Ko pride naročeni material v hišo, oddelek nabave izvede (26):
 preverjanje spremne dokumentacije;
 ujemanje dobavnice z naročilnico v PIS (pregled morebitnih opomb);
 ujemanje dobavljenega materiala z dobavnico;
 ujemanje dobavljene količine (okvirno) z dobavnico;
 pregled roka uporabe dobavljenega materiala;
 prevzem dobavljenega materiala v PIS;
 označitev materiala z internima nalepkama za črtno kodo in naziv
materiala ter količino.
Kadar se podatki ne ujemajo, se material označi kot neskladen; material se izloči
in ustrezno shrani ter napiše poročilo o neskladnem materialu. Poročilo se
posreduje vsem, ki so z naročilom povezani, ter vodji kakovosti. Materiale, pri
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katerih je sistemsko označena tudi vhodna kontrola, se pred prenosom v ustrezno
skladišče še dodatno pregleda.
Določeni materiali in polizdelki imajo specialne potrebe obdelav, ki jih zaradi
različnih omejitev ni mogoče izvajati v samem podjetju, zato se vodenje zalog
podaljšuje tudi v podjetja kooperantov; v Sloveniji, Evropski uniji in drugod po
svetu. Določene operacije se namreč izvajajo v precej omejenem številu, zato jih
je v finančnem smislu bolj smotrno opravljati zunaj podjetja. Vrste, količine in
izvajane operacije v celoti upravlja oddelek nabave.
Najpogostejše operacije so:
 izdelava večjih količin elektronskih modulov;
 nanos magnetnih slojev na kovinske nosilce;
 lakiranje modulov za večje serije;
 depanelizacija in brušenje večjih količin modulov;
 površinske (zaščitne) obdelave kovinskih ohišij;
 izdelava večjih količin ali posebnih zahtev kabelskih sestavov;
 zapiranje čipov v ohišja;
 rentgensko skeniranje okvarjenih čipov (redkeje).

4.1.2

OBSTOJEČE STANJE V SKLADIŠČIH

Prejeti material oddelek nabave sistemsko prenese po PIS v zahtevano skladišče
in fizično preda odgovornemu skladiščniku, ki ga potem ustrezno razporedi glede
na vzdrževani sistem skladiščenja.
Skladiščniki dnevno prejemajo zahtevke po materialu oziroma DN (slika 14), na
podlagi katerih nato pripravljajo material iz skladišč. Materiale zložijo v namenske
ESD-škatle skupaj s pripadajočim DN, pred pošiljanjem v proizvodnjo oziroma
lokacijsko enoto pa ga še sistemsko prenesejo z vnašanjem postavk in količin v
PIS.
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Slika 14: Primer delovnega naloga

4.1.3

OBSTOJEČE STANJE V PROIZVODNIH CELICAH

Prejeti DN (slika 14) in pripadajoči material prejmejo delavci hkrati z izdelovalno
dokumentacijo, za kar poskrbijo delovodje. V nazivu je DN razpisan na številčno
kodo lokacije, kjer se izvede zadnja delovna operacija, potuje pa po vrsti od prve
operacije naprej po različnih lokacijah znotraj podjetja (odvisno od potrebnih
obdelav). Pri tem polizdelki nastajajo vzporedno na več lokacijah in se nato
združujejo v končne izdelke. Iz več skladišč in proizvodnih celic na ta način
potujejo materiali ali polizdelki ločeno na poti do nastajajočega končnega izdelka,
sledljivost pa je na katerikoli točki mogoča zaradi nalepk prenosnic (slika 2 na
strani 10) na ESD-škatli, v kateri je vse skupaj zloženo.
Sistemsko odpisovanje v PIS poteka relativno avtomatizirano, saj je količina
definirana v razpisanem DN, uporabljen material pa je že preddefiniran v
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vsebovani kosovnici. Pri tem so omogočeni tudi popravki postavk v obstoječih
DN in alternativni odpisi neposredno na razvoj, neskladen material (odgorek),
inventurni manko in podobno z namenskimi dokumenti v PIS.

4.1.4

OBSTOJEČE STANJE V ODPREMI

Oddelek odpreme dnevno prejema iz proizvodnje dokončane izdelke (ali pa tudi
polizdelke) ali pa jih jemlje neposredno iz zaloge skladišča gotovih izdelkov, za
pošiljanje naročnikom. Sicer so že zdaj na embalaži končnih izdelkov nazivne
nalepke s črtno kodo, vendar pa ta oddelek izgublja veliko časa z ročnimi vnosi
precejšnjih količin podatkov, povezanih z identi in količinami v PIS. Trenutno delo
zahteva čas dveh oseb, s tem da ena preverja nazive in količine na paleti oziroma
pošiljki, druga pa potrjuje pravilnost z odpremnico iz PIS na računalniku.

4.2

OPTIMIZACIJE Z UVEDBO ČITALCEV ČRTNE KODE

V spodnjih poglavjih so opisane predlagane izboljšave glede na obstoječi način
delovanja oddelkov, ki so bil opisani v prejšnjih poglavjih. V podjetju je že dlje
časa predvidena širitev uporabe črtne kode, v tem delu pa so podani predlogi za
izvedbo. Največja pridobitev bi bila vzpostavitev informacijskih otokov (osebni
računalnik, povezan v PIS in preko USB-kabla s črtnokodnim čitalcem; slika 13
na strani 35) v:
-

nabavi;

-

odpremi;

-

glavnem skladišču (brezžični čitalec);

-

sestavljalnici, kjer bo informacijski otok služil še za lakirnico in razrez;

-

mehanski delavnici;

-

predprostoru testirnice, kjer bo otok povezoval še spajkalnico in prototipe;

-

skladišču elektronskih komponent (brezžični čitalec);

-

čistih prostorih;

-

prostoru proizvodnje 312.
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Za delo v glavnem skladišču in skladišču elektronskih komponent pa sta
predlagana brezžična črtnokodna čitalca. Obstaja različica že uporabljanega
USB-žičnega čitalca Datalogic Powerscan PM9500 (slika 15), tudi v brezžični
izvedbi in z zagotovljenimi identičnimi lastnostmi obeh verzij čitalcev in pri dosegu
50 m od matične postaje, na katero pa je možno hkrati povezati še do 32
posameznih brezžičnih čitalcev (20).

Slika 15: Primeri USB-žičnega in brezžičnih čitalcev Datalogic Powerscan PM9500

Na slikah 17–19 podani tlorisi z že umeščenimi predlaganimi lokacijami
informacijskih otokov, na sliki 16 pa je prikazan izgled označenega
informacijskega otoka (delovno mesto z osebnim računalnikom, povezanim v
PIS, in priključenim čitalcem).

Slika 16: Izgled označenega informacijskega otoka
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Slika 17: Tloris pritličja z umeščenimi informacijskimi otoki
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Slika 18: Tloris 2. nadstropja z umeščenimi informacijskimi otoki
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Slika 19: Tloris 3. nadstropja z umeščenim informacijskim otokom
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4.2.1

INTEGRACIJA ČRTNOKODNEGA VNOSA V PIS

Pantheon je na vnos preko črtnokodnih čitalcev strukturno in sistematično
pripravljen že od začetkov delovanja, z njimi pa bi pridobil še nove razsežnosti
uporabe – s sledenjem virov (osebja, orodja, procesov in materialov) in
natančnim poročanjem o poteku oziroma delovanju oddelkov nabave,
proizvodnje, odpreme in skladišč. Zato spremembe oziroma nadgradnje sistema
niso potrebne. Sistemski dokumenti za prevzem, prenos, DN ali za odpremo
lahko registrirajo podatke bodisi z ročnim vnosom preko tipkovnice ali s prostim
skeniranjem s čitalcem; pri tem se med pozicijami skeniranih postavk z identi
vzpostavijo sistemske povezave (27). Sistemsko se bo po novem (z različico
Pantheon MF) lahko natančno specificiralo in omejevalo vire (usposobljenost
določenega delavca za določen proces, rok kalibracije za orodja itn.), kar bo
omogočalo sistemsko poročanje in s tem natančne analize procesov. To bo
pomenilo možnost nadaljnjega optimiziranja procesov in realnejše določitve
stroškov, povezanih s konkretnim izdelkom. Opazno pa se z uporabo čitalcev
povečata tudi hitrost in natančnost vnosov.

4.2.2

OPTIMIZACIJA V NABAVI

Material in polizdelki v podjetje vedno prihajajo s potrebno dokumentacijo o vrsti,
količini, datumu proizvodnje, roku uporabnosti, izvoru in podobno. Večina
standardnega materiala že ima lastno proizvajalčevo črtno kodo, sicer različnih
vrst, a vendar standardizirano. Tudi proizvajalci nestandardnega materiala po
naročilu RLS, ki še ne uporabljajo takšnega načina, lahko za podjetje zlahka
uvedejo črtnokodno označevanje materialov in dobavnic s Code 39 na nalepkah.
S tem bi se pri prevzemu izognili ročnemu vnašanju podatkov v PIS in
naknadnemu označevanju z nalepkami, zmanjšala pa bi se tudi potreben čas in
možnost napak. Enake predlagane rešitve se lahko poslužuje tako pri
kooperantih kot pri dobaviteljih standardnih in nestandardnih oziroma unikatnih
polizdelkov. V preglednici 2 je prikazan primer procesa obdelav elektronskih
čipov, ki že vsebuje točke optimiziranih vnosov v PIS preko čitalcev kode (28).
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Preglednica 2: Procesi izdelave čipov, ki vključujejo nabavo in odpremo z obstoječimi
aktivnostmi in vključitvijo registriranja s črtno kodo

Viri

Aktivnosti

PIS

Izhod

Posebne

Start

zahteve

DN
Izdelava
Vhodne

Rezina

rezin

Prevzem

surovine
Dostava v

Skladiščene

polizdelkov s

RLS

rezine

čitalcem

Poročilo o

Testiranje

preizkusu

na FE

Embalirane
rezine

Optimizacija s
črtno kodo

Odprema
polizdelkov s

Pošiljanje na

Embalirane

obdelavo

rezine

čitalcem

Zapiranje v
ohišja
Označen čip

Netestirani
čipi

Prevzem

Dostava v

polizdelkov s

RLS

čitalcem

Testiranje

Samo

integriranih vezij

testirana

Funkcionalna

Trimanje

kontrola

ali trimana
integ. vez.

Registriranje
Zbiranje slabih

polizdelkov s

Integ. vez.

Poročilo o
Neskladni

Shranjevanje

čipi

neskladnih

čitalcem

neskladnosti

izdelkov
Skladni čipi

Shranjevanje v
skladišče

PIS

Skladiščen
polizdelek

Konec

Medskladiščni
prenos
polizdelkov s
čitalcem
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4.2.3

OPTIMIZACIJA PRI SKLADIŠČENJU

Za glavno skladišče in skladišče elektronskih komponent je predlagana opcija
brezžičnega čitalca (teh sicer trenutno še ni v podjetju). Tako bi dosegli večji
učinek zaradi večje mobilnosti in s tem hitrosti komisioniranja ter tudi dodatne
možnosti dinamičnega vodenja mikro lokacij oziroma preddefiniranih prostorov
na regalih za materiale, polizdelke in izdelke. Ker skoraj vsak drugi zaposleni v
proizvodnji dela na ločenem DN, se s tem tudi povečuje število DN, ki jih je
potrebno pripraviti in izdati iz skladišča, to pa časovno močno obremenjuje
skladiščnike. Ob vsem tem je potrebno izdajati še nadomestne kose in hkrati
zaradi različnih razlogov sprejemati vrnjene.

4.2.4

OPTIMIZACIJA DELOVANJA PROIZVODNIH CELIC

V proizvodnem delu je možno z razširjeno uporabo črtne kode doseči tudi večjo
sledljivost. DN trenutno vsebuje podatke o potrebnih materialih, količinah in
operacijah, lahko pa bi se v PIS dodalo tudi vpise o usposobljenih delavcih (za
vse operacije), definiranih delovnih mestih za različne operacije, potrebnem času
in delovnih napravah. Tako bi se v PIS preko vgraviranih matričnih kod vodilo tudi
statuse orodij in naprav in pripadajoče podatke: lokacija nahajanja, zadolženci,
veljavnost kalibracije, avtorizirani uporabniki itn. Z vsem tem pa se omogoči
vodenje operacij, ki imajo v celoti nadzorovano izvedbo. V PIS bi se avtomatsko
vpisovali podatki aktivnih virov pri delu na DN z registracijami preko čitalcev:
 kdo dela (identifikacija izvajalcev DN);
 kaj dela (kateri DN oziroma za kateri izdelek);
 kdaj dela (čas izvedbe DN od začetka do konca);
 s čim dela (uporabljena orodja z inventarnimi številkami in lokacijo).
Vse to bi rezultiralo v močno zaželeni sledljivosti in bi služilo za natančno
definiranje in spremljanje doseganja norm in določanje realne cene stroškov dela.
Na preglednici 3 je prikazan primer obstoječega proizvodnega toka v proizvodnji
312, dodane so tudi točke optimizacije (29).
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Preglednica 3: Proces proizvodnje z obstoječimi aktivnostmi in vključitvijo registriranja s črtno
kodo

Viri

Naročilo kupca

Aktivnosti

Start

Izhod

Optimizacija s
črtno kodo

DN

Interno naročilo
Viri

DN
Skladišče

Priprava

Orodja in

Delovna navodila

dela

priprave
Izdelan sestav

DN
Sestavni deli
Orodja in priprave

Proizvodne

materialov,
orodij in osebja
pri izvedbi DN

Zapisi o izvedbi

faze
Skladen sestav /

Delovno navodilo

označen

Sestav

Skladen

neskladen sestav

Testna naprava

sestav

Obrazec VAR
Skladen sestav /

Neskladen
sestav

Registracija

Popravilo

Obrazec VAR

Medfazno
označevanje in

označen

registracija

neskladen sestav

polizdelkov ali

Označeni in

izdelkov v
procesu

Neskladen sestav

Shranjevanje

shranjeni neskl.

Prostor za

neskladnih

izdelki

neskladne izdelke

izdelkov

Poročilo o neskl.
izdelku

Skladen

Končni

sestav

Polizdelek

izdelek

Končni izdelek

Embalirani končni
izdelki
Skladišča

Označen končni
Označevanje

izdelek

Skladiščenje

Zaključen DN
Prenos izdelka in

Delovna navodila

evidence na
Konec

Končna
označba in
registracija
polizdelkov ali
izdelkov pri

skladišče

med-

Končni izdelek na

skladiščnih

skladišču

prenosih
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Vpeljava predlaganih informacijskih otokov bi bila velik napredek v razvoju
delovanja podjetja, saj bi odpravila zamudno vnašanje podatkov preko ročnega
tipkanja – sploh pri vnašanju serijskih številk, hkrati pa bi zmanjšala možnost
napak pri vnosih. Velika pridobitev bi bilo tudi spremljanje izkoriščenosti virov
glede na zastavljene normative. Vsak delavec bi tako ob začetku dela prinesel
na registracijo material, že pripravljen v ESD-zaboju, in skeniral svojo
identifikacijsko kartico s črtno kodo ter zaboj z nalepko prenosnico z vsebovanimi
podatki o DN.

4.2.5

OPTIMIZACIJA ODPREME

Tudi delo v oddelku odpremi bi se podobno kot v skladiščih lahko precej
optimiziralo z uporabo brezžičnega čitalca, saj se večje količine materiala
pogosto pakira kar na Euro palete in je zato potrebnega več maneverskega
prostora. Z uporabo črtnokodnega čitalca pa se lahko naročeni izdelki zgolj
avtomatično odznačujejo s seznama naročilnic, dokler niso vsi vnosi sistemsko
zaključeni. Vsi končni izdelki, ki zapuščajo podjetje, imajo že zdaj nalepke s
črtnokodnim zapisom.
Dodaten predlog za optimizacijo oddelka odpreme je (podobno kot pri Pantheon
Modulu za skladiščnika), da bi se zasnovalo še Modul za odpremo, ki bi služil
podpori osebju s potrebnimi podatki o specifičnih odpremah. Tako bi ob urejanju
pošiljke imeli v PIS na voljo vse podatke o tem, kaj določen kupec potrebuje
oziroma zahteva (spremni listi, varnostni listi, serijske številke, COC itn). Trenutno
ti podatki še niso primerno zabeleženi, kar je velika pomanjkljivost, sploh v
primeru odsotnosti in nadomeščanja izkušenega delavca. Hkrati bi se izboljšalo
tudi vrednotenje stroškov dela osebja in materialov v oddelku; na primer glede
minimalnih stroškov embaliranja, ko gre v eno škatlo 64 specifičnih modulov v 4
namenskih pladnjih, kakšen je potem strošek pošiljanja delne količine ali pa
strošek za večje količine, ko se izdelke pošilja na Euro paletah.
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4.3

PRIMERJAVA OBSTOJEČEGA IN OPTIMIZIRANEGA
STANJA

Raziskava je prikazala jasne časovne razlike porabljenega časa med obstoječim
in novo načrtovanim črtnokodnim načinom registriranja podatkov v PIS. V
preglednici 4 so navedeni oddelki in z njimi povezane operacije, pri katerih je
treba vnašati podatke v PIS. Navedene so meritve potrebnih obstoječih časov in
časov, ki bi z uporabo kotnih čitalcev pomenile optimizacijo delovnega procesa.
Iz izračunanih razlik časov je razvidno, da z uvedbo črtne kode lahko močno
optimiziramo potreben čas za te operacije in s tem zmanjšamo časovne izgube,
kar do 28 odstotokov.
Preglednica 4: Meritve potrebnih časov in njegov prihranek v primeru obstoječega in
optimiziranega stanja

Oddelek

Operacija

Ročni vnos

Odčitki črtne

Prihranek

v PIS (s)

kode v PIS (s)

časa (s)

Nabava

Prevzem blaga

600

420

180

Skladišča

Nabiranje mat. za DN

720

500

220

Odprema

Priprava izdelkov

600

460

140

Rezultat

28 %

Graf na sliki 20 prikazuje prihranek časa pri posameznih operacijah. Največji
prihranek časa je bil dosežen pri operaciji nabiranja materiala in pri prevzemu
blaga, nekoliko manj pa pri pripravi izdelkov za končno odpremo. Procesi so se
pri tem poizkusu časovno občutno skrajšali, izboljšala pa se je tudi kakovost
samih operacij, in sicer na račun zmanjšanja ročnih vnosov v PIS in s tem možnih
človeških napak.
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Prikaz razmerja porabljenih časov
800
700

Čas v sekundah

600
500
400
300

200
100
0

Prevzem blaga
Ročni vnos v PIS

Nabiranje za DN

Priprava izdelkov

Odčitki črtne kode v PIS

Slika 20: Prikaz razmerja porabljenih časov
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5

ZAKLJUČEK

Podjetje ima trenutno še vedno približno 75 odstotkov izdelkov v nedokončani
razvojni klasifikaciji, kar pomeni da se novi razvojni projekti odpirajo hitreje kot pa
se dejansko urejajo stari. Podjetje je zdaj v svoji nezadržni rasti prišlo do točke,
ko širitev proizvodnje zahteva višjo stopnjo racionalizacije delovnih procesov.
Hkrati pa je bila razširjena uporaba črtne kode načrtovana že dovolj kmalu in bi
se morala po pričakovanjih s trenutnim ustrojem elegantno spojiti in nadgraditi
tekoče delovanje brez pretiranih motenj. Vsaka sprememba, ki bi zahtevala togo
standardiziran potek delovanja, bi pravzaprav onemogočila fleksibilnost podjetja,
ki mu daje veliko prednost pred konkurenco.
Optimizacija bi predvidoma potekala v treh fazah, pri čemer bi se v prvi fazi
osredotočila na uvedbo črtnokodnega komisioniranja v glavnem skladišču (kjer
poteka največ prenosov materialov, polizdelkov in izdelkov) ter na skladišče
elektronskih komponent (kjer so najdražje in občutljivejše elektronske
komponente). V drugi fazi bi se vključilo še oddelka nabave (prevzemi) ter
odpreme (odpošiljke), v tretji, zadnji fazi pa bi se vključilo še proizvodne celice.
Na vseh omenjenih oddelkih bi se vzpostavilo informacijske otoke, kar pomeni v
PIS povezan računalnik s priključenim črtnokodnim čitalcem. Zaradi omejitve
pristopov bi morala biti informacijska otoka v glavnem skladišču in skladišču
elektronskih komponent postavljena ločeno. V ostalih oddelkih pa bi bili
informacijski otoki lahko skupni, in sicer v naslednjih sklopih po etažah: v pritličju
po eden v oddelkih nabave, odpreme in mehanske delavnice, skupni pa bi bil za
proizvodne celice v sestavljalnici (v souporabi še z lakirnico in razrezom). V 2.
nadstropju bi bila eden skupni v prostoru pred testirnico v souporabi s spajkalnico
in prototipi ter drugi ločen v čistih prostorih. V 3. nadstropju pa bil še eden za vse
proizvodne celice v proizvodnji 312. Ker je način uporabe čitalcev preprost in PIS
že pripravljen na njihovo uporabo, niti ni potrebe po obsežnem uvajanju osebja v
nov sistem dela. Preizkus uporabe čitalcev pri raziskavi (opisani v poglavju 3.4)
ni pokazal morebitnih nepričakovanih motenj pri delu.
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Zaradi velikega števila skladišč znotraj in zunaj podjetja ter raznolikosti in količin
materialov lahko prihaja do nepravilnosti v količinah in označbah materialov. Z
uvedbo črtne kode pa bi se zmanjšale napake pri posamičnih vnosih v PIS ter
napake pri skladiščenju in izdaji blaga. Iz opravljene raziskave je okvirni
izračunani časovni prihranek približno 28 odstotokov, kar pomeni razbremenitev
osebja, ki bi lahko svoj delovni čas koristneje porabilo za druga delovna opravila.
Glavne pričakovane pridobitve optimizacije oziroma širitve uporabe črtne kode
so: večja hitrost registracije velikih količin podatkov (zlasti pri serijskih številkah),
manjša možnost napak pri vnosih (dolgi in na las podobni nazivi materialov,
izdelkov in polizdelkov ter njihova fizična podobnost), povečan obseg zajetih
podatkov, izhajajočih iz opravljanih procesov, ki bodo lahko natančneje
analizirani in nadaljnje izboljševani, ter boljši pregled nad trenutnim stanjem
zalog. Vse te pridobitve, ki bi jih prinesla optimizacija notranjih procesov s črtno
kodo, pa izboljšujejo celostno kakovost poslovanja podjetja. V podjetju RLS bi
optimizacija pripomogla tudi k standardizaciji delovanja odpreme in skladišč, kar
posledično prinese olajšanje medsistemskih prenosov podatkov in izdelkov s
partnerskim podjetjem Renishaw.
Črtna koda Code 39 ostaja zaradi svoje dolgotrajne uveljavljenosti in razširjenosti
v industriji primarna izbira v podjetju in pri naročnikih. Koda tipa Data Matrix bo v
vsakem primeru povečevala svojo vlogo pri vedno pogosteje označevanih
izdelkih s serijskimi številkami, novo vlogo v podjetju pa bi dobila tudi pri internem
sledenju delovnega orodja v procesih. Kot osnovni informacijski sistem podjetja
bo še naprej služil že uveljavljeni PIS Pantheon, z novo nadgradnjo uporabnosti.
V času pisanja tega diplomskega dela se je podjetje z eno izmed ustaljenih strank
že začelo dogovarjati glede vpeljave standardne transportne nalepke za
avtomobilsko industrijo s črtnokodnimi zapisi Code 39 in razširjenimi podatki za
avtomatizirano proizvodnjo v njihovi novi tovarni. Po vpeljavi razširjene uporabe
črtne kode v podjetju bo takšna standardizirana odpremna oziroma transportna
nalepka povsem logična nadgradnja tudi za splošno odpremno nalepko RLS, saj
omogoča veliko količino podatkov na majhni površini. Ko takšna pošiljka doseže
tovarno, ni potrebe po zamudnih prevzemih in material se avtomatizirano
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sprejme, zabeleži v PIS in glede na natančno planirano proizvodnjo umesti v
sistem notranje logistike.
Podjetje je zahvaljujoč novim zahtevam svojih strank ves čas v stiku z
najsodobnejšimi rešitvami, ki jih lahko uvede tudi za svoje izboljšano delovanje.

57

6

LITERATURNI VIRI

1. GERKŠIČ LAH, M. Poslovnik kakovosti RLS SVK9001 : predstavitev
podjetja : dejavnosti podjetja. 2. izdaja, revizija 01. Ljubljana : RLS, 2014,
str. 3.
2. ŠTAKUL PETKOVŠEK, J. Intervju : Janez Novak, dobitnik zlate gazele.
Dnevnik [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 25. 10. 2015 [citirano 12. 04.
2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.dnevnik.si/1042723072/posel/gazele/intervju-janez-novakdobitnik-zlate-gazele>.
3. RLS products [dostopno na daljavo]. RLS d.o.o., 2016 [citirano 12. 04.
2016]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.rls.si/products>.
4. Renishaw products [dostopno na daljavo]. Renishaw, 2016 [citirano 12. 04.
2016]. Dostopno na svetovnem
spletu:<http://www.renishaw.com/en/products--32083>.
5. ŠULIGOJ JAVORNIK, I. in GERKŠIČ LAH, M. Naši trgi. V Povezujemo se! :
predstavitev podjetja. Ljubljana : RLS merilna tehnika d.o.o. 2015, str. 3–5.
6. PUNGERTNIK, S. Pantheon in črtna koda : [elektronska pošta]. Sporočilo
za Sašo VOLČ. Ljubljana, 01. 04. 2016 [citirano 12. 04. 2016].
7. MARTINI, M. Črtne in 2D kode : priročnik za črtno kodiranje : črtna koda –
nosilec podatkov. Verzija 1.0 [dostopno na daljavo]. GS1 Slovenija, Avgust
2010, str. 4–10 [citirano 12. 04. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<www.fpp.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2011101116393528>.
8. ALLAIS, D. AIDC memoirs. Chapter 9 – Code39 [dostopno na daljavo].
PathGuide Technologies, 14. September 2006, str. 15–17 [citirano 12. 04.
2016]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://aidc100.org/files/Allais_David_Memoirs.pdf>.
9. Types of barcodes : Linear bar code symbologies [dostopno na daljavo].
Marlex Technology, 2014 [citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem
spletu: < http://marlex-technology.com/en/pages/barcode.html>.
10. Code 39 barcode FAQ & tutorial : code 39 barcode symbology overview
[dostopno na daljavo]. IDAutomation, 2016 [citirano 12. 04. 2016] Dostopno
58

na svetovnem spletu: <http://www.idautomation.com/barcode-faq/code39/>.
11. Code39 [dostopno na daljavo]. Cognex Corporation, 2016 [citirano 12. 04.
2016] Dostopno na svetovnem spletu: <https://manateeworks.com/code39>.
12. Size and data comparison chart for Data Matrix ECC 200 Symbology
[dostopno na daljavo]. Microscan Systems, 2009 [citirano 12. 04. 2016]
Dostopno na svetovnem spletu:
<http://files.microscan.com/Blog%20Images/DMCapChart.pdf >.
13. Data Matrix 2D barcode ISO/IEC 16022 FAQ [dostopno na daljavo].
IDAutomation, 2016 [citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.idautomation.com/barcode-faq/2d/data-matrix/>.
14. Information technology -- Automatic identification and capture techniques -Data Matrix bar code symbology specification [dostopno na daljavo].
ISO/IEC 16022:2006, International Organization for Standardization.
Obnovljeno 2014 [citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=44230>.
15. Data Matrix (ECC200) – 2D Barcode : application areas [dostopno na
daljavo]. TEC-IT Datenverarbeitung [citirano 12. 04. 2016] Dostopno na
svetovnem spletu: <http://www.tecit.com/en/support/knowbase/symbologies/datamatrix/Default.aspx>.
16. Barcode information & tips, reference site for barcode standards and
reading know-how : What is a DataMatrix code? [dostopno na daljavo].
Keyence Corporation, 2016 [citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem
spletu:
<http://www.keyence.com/ss/products/auto_id/barcode_lecture/basic_2d/da
tamatrix/>.
17. Pantheon u-site : Pantheon navodila : pogosta vprašanja o Pantheonu
(F.A.Q.) [dostopno na daljavo]. Datalab Tehnologije d.d., 2014 [citirano 12.
04. 2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx>.
18. JUG, M. in PERHAJ, P. Dodelava : modul za skladiščnika. Verzija 1.01.
Trzin : Stroka d.o.o., 2015.

59

19. Čitalec črtne kode Posiflex AS-8000K Handy Agrox [dostopno na daljavo].
Gambit trade d.o.o., 2016 [citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem
spletu:
<http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_7256_avt116783_citalec_c
rtne_kode_posiflex_as-8000k_handy#izdelekOpis>.
20. PowerScan PM9500 [dostopno na daljavo]. Datalogic, 2016 [citirano 12. 04.
2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.datalogic.com/eng/products/automatic-data-capture/industrialhandheld-scanners/powerscan-pm9500-pd-630.html>.
21. Datamax M-Class Mark II [dostopno na daljavo] Honneywell International
[citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.datamax-oneil.com/do/fr/en-us/home/printerssoftware/stationary-printers/industrial-barcode-printers/m-class>.
22. Datamax E-Class Mark III [dostopno na daljavo]. Honneywell International
[citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.datamax-oneil.com/do/fr/en-us/home/printerssoftware/stationary-printers/desktop-printers/e-class-mark-iii>.
23. Owner's manualfor Epilog FiberMark – Model 8000 [dostopno na daljavo].
Epilog Laser, 2015 [citirano 12.04. 2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.epiloglaser.com/downloads/pdf/fibermark_12.10.2010.pdf>.
24. NiceLabel Version 5.2 standard series [dostopno na daljavo]. NiceLabel /
Euro Plus d.o.o., 2016 [citirano 12. 04. 2016] Dostopno na svetovnem
spletu:
<http://www.nicelabel.com/resources/files/doc/Dokumentacija_NL_2011/rnNL5.2_Standard-eng._2011pdf.pdf>.
25. GERKŠIČ LAH, M. Poslovnik kakovosti RLS SVK9001 : realizacija
proizvoda : planiranje realizacije proizvoda. 2. izdaja, revizija 01. Ljubljana :
RLS 2014, str. 15, slika 7–1.
26. VOLČ, S. in SIMONČIČ, E. Organizacijski predpis OP9012 : vhodna
kontrola in skladiščenje. 1. Izdaja, 2. revizija. Ljubljana : RLS, 2013, str. 3–
7.

60

27. ČRNE, A. Čitalci črtne kode in Pantheon : [elektronska pošta]. Sporočilo za
Sašo VOLČ. Ljubljana, 01. 04. 2016.
28. GERKŠIČ LAH, M. Knjiga procesov v proizvodnji RLS KPP-01 : proizvodnja
IC vezij. 1. revizija. Ljubljana : RLS 2011, str. 18.
29. SPORIŠ, M. Organizacijski predpis OP9009D01 : proizvodnja. 1. revizija.
Ljubljana : RLS, 2015, str. 3.

61

