
Produkować czy zarabiać. 
Technologie, innowacje, narzędzia, systemy idee, 

strategie, ale czy jednak ostatecznie i tak zawsze nie chodzi 
o to samo? Czyli, jakie jest najważniejsze zadanie 

każdej fabryki?



zamówienia:
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Nowy problem:
spadek elastyczności, straty, marnotrawstwo, …(MUDA)



Autonomiczny inteligentny system decyzyjny (ADS)

Skuteczne zarządzanie zmienną produkcją 
dzięki wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji.

Pierwszy na świecie system Inteligentnej Fabryki, 
który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją.

Autonomiczny algorytm IPOsystem decyduje o każdej 
pracy w oparciu o tzw. „pilność” przez co koncentruje
zasoby zawsze na najważniejszych zadaniach/pracach 



▪ samodzielnie (autonomicznie) PODEJMUJE DECYZJE i 
STERUJE zasobami (pracownikami) 
na halach produkcyjnych

▪ podczas PODEJMOWANIA DECYZJI analizuje aktualny 
stan hal produkcyjnych (w czasie rzeczywistym), 
informacje z przeszłości (uczy się) i symulacje 
przyszłości



jak to działa …
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Zlecenie zadania dla Systemu - uruchomienie zleceń



6:01:17 6:01:22

Pierwsze logowanie pracownika w danym dniu



czas reakcji systemu na każde zdarzenie 
mające wpływ na jego decyzje.5 sek.

6:21:15
6:21:10

Zakończenie pracy – wydanie kolejnej pracy



czas reakcji systemu na każde zdarzenie 
mające wpływ na jego decyzje5 sek.

IPOsystem działa wg zasady:
decyzja o danej pracy podejmowana jest w momencie kiedy jest ona potrzebna, a pracownik* otrzymuje 
jedno optymalne na dany moment i możliwe do wykonania polecenie pracy

praca

raport

praca praca

….

raport raport



vs.



zmiana roli człowieka w organizacji 



Nowa rola nadzoru produkcji 



Indywidualne zarządzanie zasobami



Nowa rola nadzoru produkcji - uwolniony czas!

prace, które są 
realizowane z niższą
niż zakłada norma 
wydajnością



Indywidualne podejście do pracownika

pracownik otrzymuje jasne polecenie pracy, tylko możliwe do wykonania (!)
pracownik ma komfort pracy, jasno określoną odpowiedzialność 

firma otrzymuje wiarygodne dane o pracy danego pracownika 
firma może zwiększyć motywację i efektywność pracowników 



Komunikacja – cyfrowe stanowisko pracy 



Cel



Analiza wąskich gardeł
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planowanie



panowanie



Klienci



▪ Ponad 40 fabryk

▪ Codziennie System steruje pracą ponad 8 500 – 10 000 
pracowników zaangażowanych w produkcję 

▪ Każdego dnia System generuje około 40 - 50 tysięcy 
decyzji operacyjnych 



Dzięki IPOsystem całkowicie odmieniliśmy zarządzanie obszarem produkcji i całym przedsiębiorstwem. Innowacyjne 
rozwiązania systemu pozwoliły obniżyć przeliczeniowy koszt roboczogodziny pracowników bezpośrednio produkcyjnych o 
17% już w pierwszym roku jego użytkowania. IPOsystem wyeliminował problemy z nadmierną produkcją w toku i o 100% 
zwiększył naszą elastyczność (obecnie fabryka produkuje jednocześnie o ponad 100% więcej maszyn).
Po 3 pełnych latach użytkowania systemu nasza produktywność wzrosła o ponad 30%.

Marek Ruta – Wiceprezes Zarządu
Andrychowska Fabryka Maszyn Defum SA.

IPOsystem zwiększył wydajność naszych pracowników o ponad 20%.
Obecnie, dzięki systemowi, produkujemy just – in – time! kilkadziesiąt nowoczesnych maszyn i systemów do 
przemysłowej produkcji lodów rocznie dla wymagających odbiorców na całym świecie. 
Dziś nie wyobrażamy sobie powrotu do standardowych metod organizacji produkcji.

Mariusz Goik – Wiceprezes Zarządu
Ice Group sp. z o.o.

Innowacyjne funkcje IPOsystem pozwoliły nam osiągnąć ponadprzeciętną wydajność naszych pracowników.System
pozwolił nie tylko na zoptymalizowanie zatrudnienia, ale również przyczynił się do pełnej identyfikacji procesów 
pozwalając na osiągniecie najwyższych standardów jakościowych. Na uwagę zasługuje fakt że efektywność 
wykorzystania posiadanych zasobów wzrosła o blisko 100%. Parametry te pozwoliły na uzyskanie dodatkowych 
zamówień i przyczyniły się do poprawy naszej konkurencyjności.

Jarosław Jander – Prezes Zarządu
Zakład Obróbki Precyzyjnej – Łabędy Sp. z o.o.

System zarządza pracą maszyn i pracowników, uwzględniając(w czasie rzeczywistym!) wszystkie zmiany dotyczące stanu 
zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. 
Po wdrożeniu IPOsystemu głównym zadaniem kierowników wydziału, stał się nadzór nad pracą.
Kadra zarządzająca zyskała czas na optymalizację procesów i działania usprawniające.

Wojciech Torczyński – Wiceprezes Zarządu
PRINTOR sp. z o.o.

Ze szczególnym zadowoleniem odnotowaliśmy uporządkowanie i usprawnienie pracy związanej z montażem osprzętu i realizacją 
wysyłek – pracownicy dokładnie wiedzą jakie zadania i kiedy mają realizować. System precyzyjnie wskazuje prace i steruje ich 
realizacją na halach produkcyjnych w oparciu o dostępność zasobów (maszyn, materiałów i pracowników), z uwzględnieniem 
terminów i priorytetów nadanych w procesie zarządzania zamówieniami.

Krzysztof Mocek – współwłaściciel
Fabryka Urządzeń Kolejowych Mocek, Rzeźnik sp. k.

Zastosowanie IPOsystemu niesie za sobą operacyjne korzyści dotyczące monitorowania procesu produkcyjnego, pozwala na 
szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych oraz wzmacnia obszar przygotowania technologii. Pełna identyfikacja i 
identyfikowalność procesów produkcyjnych na każdym ich etapie dostarcza rzetelnych informacji na temat ich przebiegu, co 
robi największe wrażenie na klientach zagranicznych jak i krajowych.

Marcin Jadczyk - Prezes Zarządu
SOR-DREW S.A. 

IPOsystem kolejkuje prace przez co efektywnie wspomaga optymalizację przezbrojeń i automatycznie zbiera informacje o 
rzeczywistych warunkach wykonania każdej pracy. Efektem takiego działania jest uporządkowanie produkcji i pełna, bieżąca 
identyfikacja detali, półproduktów i zleceń oraz znaczące zmniejszenie produkcji w toku. System w taki sposób steruje pracą 
zasobów na hali produkcyjnej aby poszczególne elementy zleceń były dostępne we właściwym momencie na liniach 
pakujących. Pozwoliło to zwiększyć wydajność naszych procesów o 10%. 

Marcin Lempert
Stolarz – Lempert Sp. K

IPOsystem dał nam wiedzę o tym, co dzieje się na produkcji, a także pomógł w rozwiązaniu skomplikowanych problemów 
planistycznych. Dzięki IPOsystem poznaliśmy rzeczywiste wykorzystanie efektywnego casu pracy poszczególnych maszyn, a 
nasza łączna produktywność poprawiła się do dziś o 15%. Znamy rzeczywiste normy operacji technologicznych, dzięki czemu 
lepiej możemy szacować koszty wyrobów. Pomimo zwiększenia produkcji (ponad 30%) rotacja produkcji w toku nie wzrasta. 
Polecam IPOsystem wszystkim, którzy w nowoczesny sposób chcą zarządzać swoją produkcją. 

Piotr Kaliciński – Członek Zarządu 
Valvex S.A. 
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Wszystkie firmy zwróciły uwagę na:

• istotny wzrost produktywności 
(około 15% w pierwszym roku po uruchomieniu systemu, nawet do około 30%)

• znaczącą poprawę poziomu organizacji i łatwość zarządzania w warunkach 
dużej zmienności 

• uporządkowanie i kontrolę procesów 

• dostęp do danych o rzeczywistych warunkach wykonania zleceń produkcyjnych 















Prof. Michał Kleiber 

Kierownik Zakładu Metod Komputerowych, 
Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, 
Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, 
Prezes Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, 
Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007 – 2015.

W przypadku IPOsystem nie mam wątpliwości, że jest to innowacja na skalę światową. To 
pierwszy system decyzyjny, który automatyzuje proces zarządzania produkcją. Ma wszelkie 
przesłanki ku temu, by wnieść istotny wkład w podniesienie konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Jest modelowym przykładem na to, że Polacy potrafią tworzyć innowacje, które 
coraz częściej są doceniane  na  całym  świecie.



Grzegorz Skowronek 
T. 661 882 662
E: g.skowronek@iposystem.com.pl

Dziękuję za uwagę

Zapraszam do kontaktu


