
Zbieranie danych o przestojach bezpośrednio z maszyny jest szybkie i nieobar-
czone błędem człowieka. W niektórych sytuacjach jednak oko operatora okazuje 
się być niezastąpione. Połączeniem jednego i drugiego jesti LiSI MicroPDA, czyli 
zestaw czytników kodów kreskowych ze stacją dokującą i komputerem.

Jak odnaleźć 
stracony czas?
Jacek Rządca 
I.E.S. International Polska

W
  farmacji droga od surowca do gotowego 

produktu jest zawiła i wyboista. Paradoks 

polega na tym, że producent ma zawszę 

pod górę, nigdy z górki. Po drodze czekają przeszkody 

związane z przepisami, ograniczeniami, nowymi dy-

rektywami. Niestety nie zanosi się, żeby w przyszłości 

udało się zbudować autostradę prowadzącą prosto do 

celu. W  zasadzie jest coraz trudniej: mniejsze serie 

produkcyjne, coraz więcej prezentacji produktu, nowe 

wymagania dotyczące zabezpieczenia przed fałszer-

stwem. A na koniec ostatnio modne hasło: „continous 

improvement”, czyli ciągłe dążenie do doskonałości. 

Termin pochodzi z  metodologii zarządzania Lean 

Manufacturing przejętego z branży motoryzacyjnej. 

Co oznacza dla farmacji? Rynek chce, żebyśmy po 

tej drodze pędzili najszybciej jak to możliwe, a potem 

jeszcze szybciej…

Jak opisać wydajność?

Najpopularniejszym KPI (Key Performance In-

dicator) jest OEE (Overall Equipment Efectivness), 

czyli procentowy wskaźnik wykorzystania maszyny. 

Informuje on nas, jaka jest wydajność pracy w sto-

sunku do możliwości urządzenia. Na jego wartość 

mają wpływ następujące kwestie: w jaki sposób wy-

korzystujemy możliwości maszyny i czas operatora?; 

na którym etapie procesu występują tzw. „wąskie 

gardła”, czyli czynności, miejsca, które spowalniają 

cały łańcuch zdarzeń?; gdzie tracimy cenne minuty 

na mikroprzestoje?; czy operator musi tak długo cze-

kać na dostawę materiałów?; dlaczego przezbrojenie 

maszyny na pierwszej zmianie trwa 3 godziny, a na 

trzeciej zmiany zajmuje operatorom pół nocy?   

Dwie metody zbierania danych

Dotychczas narzędziem do zbierania odpowiedzi 

na powyższe pytania były dzienniczki, raporty, karty 

zdarzeń wypełniane przez operatorów na koniec 

pracy. Drugim źródłem danych mogą być logi maszyn 

informujące o typach błędów, zdarzeń zarejestrowa-
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nych przez sterownik maszyny. Skoro zależy nam na 

oszczędzeniu czasu, czy chcemy obciążać operatora 

czynnościami nieprzynoszącymi wartości dodanej? 

Czy operator uzupełniając raport na koniec zmiany, 

pamięta dobrze, co działo się na początku dnia pracy? 

Czy zależy mu na tym, aby zachować odpowiednią 

jakość tych danych?

Informacje zebrane bezpośrednio z maszyny nie 

są obarczone błędem człowieka. Niestety najczęściej 

nie zawierają informacji o  realnej przyczynie awa-

rii czy przestoju, np. kartoniarka pakująca blistry 

w kartoniki wskaże przyczynę przestoju jako „zatrzy-

manie transportera produktu”, ale „nie zobaczy”, że 

prawdziwą przyczyną był brak materiału lub kolizja. 

W takich sytuacjach oko ludzkie jest niezastąpione 

do uzyskania pełnego obrazu sytuacji. 

Co łączy zalety, eliminując wady?

LiSI MicroPDA firmy Systec&Services to zgrabne 

i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie zbierania 

danych o przestojach. Zestaw składa się z czytników 

kodów kreskowych wielkości pilota do garażu, stacji 

dokującej oraz komputera z zainstalowanym softwa-

rem do zbierania danych z  czytników i  tworzenia 

charakterystyk, zestawień i wykresów. 

Jak to działa?

Zasada działania jest prosta. Na przykład użyt-

kownik chce poznać rzeczywiste czasy przezbrojenia 

każdej maszyny w linii produkcyjnej. Chce uzyskać 

precyzyjne dane, które będą przychodziły z obszaru 

produkcji bezpośrednio do laptopa, systemu MES, 

bądź bazy danych przedsiębiorstwa. W tym celu nale-

ży przygotować, zaprogramować dwa kody kreskowe: 

pierwszy np. w kolorze zielonym i drugi kod kreskowy 

np. w kolorze czerwonym. Zastosowane kolory mogą 

być oczywiście dowolne. 

Oba kody najlepiej nakleić w widocznym miej-

scu przy maszynie. Operator skanuje kod zielony, 

rozpoczynając przezbrojenie. Po zakończeniu pracy 

skanuje kod czerwony. W czytniku zostaje zapisana 

czynność oraz czas trwania z informacją, czego doty-

BEZPŁATNE WYPOŻYCZANIE 
CZYTNIKÓW

I.E.S. International Polska wraz z firmą Systec&Services 
uruchomiła program wypożyczenia zestawu LiSi 
MicroPDA do kontroli przestojów na linii produkcyjnej. 
System składa się z dwóch czytników kodów, stacji 
dokującej oraz laptopa wyposażonego w software do 
zbierania danych, ich dalszej obróbki i analizy. Zestaw 
jest w pełni niezależny i nie wymaga integracji 
z istniejącymi systemami klienta. Propozycja jest 
przeznaczona dla firm z branży farmaceutycznej 
i kosmetycznej. Okres bezpłatnego wypożyczenia systemu 
do testów to 8 tygodni. Więcej informacji: info@ies.pl

PRZEPŁYW DANYCH 
W SYSTEMIE LiSI 
MicroPDA

Artykuł sponsorowany
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czyła i na której maszynie. Te dane zostają przesłane 

w trybie online do komputera obsługującego system. 

Taka sama zasada dotyczy każdego zdarzenia na linii 

produkcyjnej:

awarii i mikroprzestojów, 

przerwy spowodowanych brakiem surowca,

nieobecności operatora przy maszynie,

problemów jakościowych.

System przyjazny dla użytkownika

Czytnik kodów można przypisać do konkretne-

go operatora, który pracuje przy kilku maszynach, 

bądź do pracy z konkretną linią lub maszyną. Ope-

ratorzy doceniają prostotę systemu. Po zakończeniu 

pracy nie muszą wypełniać codziennie tych samych 

tabelek, wystarczą dwa kliknięcia w  trakcie pracy. 

Nowe przyczyny przestojów są konfigurowane na 

jednym ekranie za pomocą kilku kliknięć. Opisanie 

kodu, wydrukowanie i przyklejanie kodów zajmuje 

maksymalnie 10 minut. Każde zdarzenie ma przypi-

saną lokalizację, przykładowo: lokalizacja fabryki, 

wydziału, linii bądź maszyny. Dzięki temu można 

tworzyć zestawienia, porównania wyników. Dane 

można użyć do tworzenia raportów, korzystając 

z wbudowanego oprogramowania, bądź eksportować 

do Excela, bazy danych lub innych programów. 

Chcesz usprawniać? Wpierw poznaj dobrze stan 

obecny

To jedno z fundamentalnych haseł metodologii 

Lean Manufacturing. Nie da się udowodnić, że wpro-

wadzone zmiany dały pozytywne rezultaty bez po-

znania stanu faktycznego. Konieczne jest znalezienie 

narzędzia, które w ustandaryzowany i obiektywny 

sposób dostarczy nam potrzebne dane. Zestaw LiSi 

MicroPDA firmy Systec&Services łączy w  sobie 

zalety wynikające z  doświadczenia operatora, 

który we właściwy sposób zidentyfikuje przyczynę 

przestoju. Jednocześnie automatyzacja systemu, czyli 

przekazywanie informacji bezpośrednio do bazy bez 

ingerencji człowieka po drodze, gwarantuje wysoką 

jakość danych analitycznych. Stanowią one dobry 

fundament do wprowadzenia optymalizacji.  

OPIS KODÓW
Kod zielony – początek 
czynności, kod czerwo-
ny – koniec czynności

PRZYKŁADOWE 
ZESTAWIENIE WYJ-

ŚCIOWYCH DANYCH
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