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Digitalizacija 
(preobrazba vašega podjetja)

Podjetje Etrust d.o.o. je visokotehnološko podjetje z mednarodnimi izkušnjami v načrtovanju 

kompleksnih informacijskih sistemov. Smo stabilna ekipa strokovnjakov na področju 

organizacije procesov  proizvodnje in razvoja računalniških sistemov z več-letnimi mednarodni 

izkušnjami. Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo na področju 

računalništva in informatike, strojništva, matematike, fizike ter ekonomije. 

V podjetju Etrust d.o.o. smo v praksi realizirali več projektov digitalne preobrazbe podjetij 

s poudarkom na  uvedbi MES sistemov v proizvodna podjetja. Elemente Industrije 4.0 smo 

povezali z ostalimi procesi. Podjetja, ki uporabljajo naše inovativne rešitve Etrust.Cloud MES 

imajo ustrezne podatke in orodja za izboljšanje konkurenčnosti na trgu, večjo produktivnost ter 

zmanjšanje stroškov dela. 

S ciljem, da našim strankam tudi finančno pomagamo pri digitalni poslovni preobrazbi 

podjetja, vam z lastno projektno pisarno in certificiranim svetovalci nudimo pomoč pri pripravi 

digitalne strategije ter pridobitvi nepovratnih sredstev kot je razpis P4D. 
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Etrust.Cloud MES

V podjetju Etrust d.o.o. smo za podporo spremljanju, vodenju in optimizacije procesa 
proizvodnje izdelali prilagodljiv MES sistem s komercialnim imenom Etrust.Cloud MES. Z 
vpeljavo Etrust.Cloud MES  v proizvodna podjetja uvajamo koncepte digitalizacije proizvodnje 

in Industrije 4.0 kot pomoč pri zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti podjetja.

Tehnologija
Da lahko uspešno digitalno preobrazite podjetje se je smiselno odločiti za takšnega ponudnika, 
ki pri razvoju rešitev sledi modernin trendom in normam programskega razvoja aplikacij. Etrust.
Cloud MES je platforma, do katere lahko dostopate preko spletnega brskalnika (web aplikacija), 
tako da vaš IT oddelek nima veliko dela s posodobitvami sistema. Pri razvoju uporabljamo 

naslednje tehnologije:

Moduli
Etrust.Cloud MES ima različne možnosti povezav na ERP-je. Obseg je odvisen od zahtev 
naročnika in funkcionalnosti, ki jih že pokriva ERP, s katerim se povezujemo. Naš MES že 
nudi povezavo z vodilnimi ponudniki ERP sistemov v Sloveniji kot so Odoo ERP, Pantheon 
ERP in Calculus 4 ERP. 

Angular za implementacijo 
uporabniških vmesnikov

.NET Core Web API za spletne 
servise in programsko logiko

MS SQL Server  
za upravljanje baze podatkov

.NET MS SQL
Server
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Nadzorna plošča za prikaze raznih  
analitik s poudarkom na OEE

Etrust.Cloud MES omogoča grafični prikaz analitike na samem namizju sistema. Eden izmed 
najbolj pomembnih kazalnikov (KPI) v proizvodnem podjetju je OEE (angl. Overall Equipment 
Efficiency). Na podlagi tega kazalnika lahko ugotovimo, kako učinkovito nam dela proizvodnja, ali 

imamo napake pri normativih, ipd. 

1.

Nadzorna plošča
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Tehnološke kosovnice 

Tehnološke kosovnice so osnova za proizvodne naloge in sledenje procesa proizvodnje in so 
sestavljene iz operacij dela v proizvodnji ali kooperaciji (z normativi, privzetimi kooperanti, 
zahtevano raven znanja delavcev in pripadajočimi materialnimi potrebami na nivoju operacije dela. 

Vpogledi v slike, načrte na nivoju identa. Tehnološke kosovnice so tudi osnova za predkalkulacije.

2.
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Delovni nalogi 

Delovni nalog je sprožilec začetka dela strojev, izdelkov in polizdelkov v proizvodnji in kooperaciji. 
Glede na potrebe trga v povezavi z zalogami se sproži proces, ki generira planske potrebe 
po operacijah dela (strojih, delo v kooperaciji) in materialne potrebe (rezervacije materialov, 
polizdelkov). Delovni nalog črpa podatke o postopku dela in materialnih potrebah iz tehnoloških 
kosovnic, zaradi spremljave stroškov je povezan z delovnim nalogom.

Delovne naloge je za potrebe laserskega razreza ali digitalnega tiska možno združiti v pakete po 
debelini (tipu) materiala in/ali debelini materiala in kupcu ter jih skozi paket slediti skozi razne 
operacije dela.

Delovni nalogi so temelj pokalkulacije posameznega artikla. Na delovnem nalogu se zbirajo stroški 

dela, materiala in storitev, iz česar izhajajo pokalkulacije. 

3.

Delavni nalogi
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Razpoložljivost naročil in potreb  
(Etrust.Cloud MRP) 

Namen MRP Etrust.Cloud je, da na osnovi podatkov o naročilih kupcev ter povratnih informacij  
o trenutnem stanju delovnih nalogov v proizvodnji izračuna naslednje:

Glavna korist je, da dobimo vse potrebne vhodne podatke, ki so potrebni za planiranje proizvodnje 
in temeljijo na dejanskem stanju zalog, nedokončane proizvodnje in stanjem odprtih naročil kupca. 

Razpoložljivost naročil

4.

Katere materiale je potrebno nabaviti,  
za realizacijo naročil kupcev;

V primeru, da nimamo dovolj razpisanih 
delovnih nalogov v proizvodnji, za dokončanje 
odprtih naročil kupcev, nam bo MRP Etrust.
Cloud dal informacijo kaj je potrebno v 
proizvodnji še razpisati.  

Katere operacije je potrebno v proizvodnji še 
izdelati, da bomo v celoti zagotovili dokončanje 
odprtih naročil kupcev;

Kaj je še potrebno dobaviti od kooperantov, 
da bomo v celoti zagotovili dokončanje 
odprtih naročil kupcev;
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Potrebe

Spremljanje in upravljanje kooperacije 

Osnova za sprožitev procesa kooperacije so naročila kooperantom, ki omogočajo enostavno 
vodenje procesa s kooperacijo. Na osnovi naročila potem pooblaščena oseba dela odpremo in 
prevzem iz kooperacije. Pri prevzemu iz kooperacije sistem pove, katera je naslednja operacija 
dela, tako da lahko enostavno nadaljujemo s proizvodnim procesom. Vzpostavljen je sistem 
nadzora nad gibanjem materiala (lastni material ali material kooperanta), prav tako sistem 

kooperacijskih cenikov, ki so v pomoč pri upravljanju cen operacij dela v povezavi s kooperacijo.

5.

Naročila kooperantom
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Spremljanje proizvodnje6.

6.1 Sistem za sledenje in zajem podatkov 
iz proizvodnje (START & STOP)

Sistem START & STOP je ključen člen za obvladovanje in upravljanje proizvodnje ter kooperacije 
v realnem času. Je obenem informacijsko središče za upravljanje proizvodnje in zajemno mesto za 
registracijo začetka dela ter konca dela na posamezni operaciji ter povezovanje na stroje (IoT), kjer 
je to smiselno in možno.

Delavec ob začetku dela na delovnem mestu (DM) identificira sebe in operacijo, ki jo začne delat. 
S tem dobimo ažurirano informacijo, kaj se trenutno dela na posameznih DM oz. kaj se trenutno 
dogaja v proizvodnji:

Ob zaključku dela na operaciji vnese delavec 
količine o izdelanih kosih in morebiten izmet 
ter zastoje. Ima vpogled v načrte, slike;

V primeru, da je bila izdelana zadnja 
operacija na poziciji delovnega naloga, se 
izpiše sledilna nalepka za prevzem kosov na 
skladišče;

V primeru izvajanja operacij v kooperaciji 
so zagotovljene naslednje funkcionalnosti: 
odprema v kooperacijo, prevzem iz 
kooperacije, spremna dokumentacija 
kooperacije, integrirano naročilo kooperacije 
(vse potrebno za ustrezno planiranje);

V primeru zastojev zabeleži zastoj, informacija 
je lahko posredovana vzdrževalni službi oz. 
drugim glede na vzrok zastoja;

V primeru, da obstaja na delovnem nalogu 
naslednja operacija, se po knjiženju 
izdelanih kosov izpišejo sledilne nalepke z 
informacijami o naslednjem DM, kjer se bo ta 
operacija izvajala in črtno kodo, ki je osnova 
za Start naslednje operacije;

Avtomatizmi prevzemov iz proizvodnje in 
porabe materiala na nivoju operacije dela 
(ažurne knjižbe, ki zagotavljajo v vsakem 
trenutku vpogled v stanje zalog);

Funkcionalnost prevzema strojev na zalogo v povezavi s serijsko številko, kar je osnova za nadaljnje aktivnosti 
v povezavi s sledenjem serijske številke (datum izdelave, datum odpreme, datum aktiviranja, servisni posegi, 
reklamacije,..);
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6.2 Kontrola porabe materiala

Oddelkovodjem so omogočene ročne korekcije knjižb zaradi morebitnih odstopanj v procesu 
zajema v proizvodnji, npr. ni bilo dovolj materiala na zalogi na proizvodnem skladišču. Zato ima naš 
sistem vzpostavljeno funkcionalnost za kontrolo porabe materiala, kjer lahko pooblaščena oseba 
naknadno uredi stanja na delovnih nalogih. 

6.3 Plan dostave materiala na delovno mesto

Oddelkovodjem in skladiščnikom je omogočen vpogled na to, kakšen material je zahtevan za 
razknjiževanje na določenem delovnem mestu glede na trenutne odprte delovne naloge. Tako 
dobijo informacijo v realnem času, kaj vse je potrebno dostaviti (materiale, izdelke, polizdelke) 
na določeno delovno mesto, da lahko delovni nalogi uspešno razknjižijo material na proizvodnem 
skladišču. 



11

6.4 Sledilne etikete in spremnice

Sledilna etiketa se izpiše ob stopu z vneseno količino izdelanih kosov. Na njej je informacija o 
naslednji fazi ali uskladiščenju in črtna koda, ki je osnova za start naslednje operacije dela v vašem 
proizvodnem procesu. 
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6.5 Povezava na stroje oz. zajem podatkov  
iz strojev (Etrust.Cloud IoT)

Etrust.Cloud MES omogoča povezavo na stroje in s tem zajem podatkov direktno iz stroja. Za to 
skrbi lastno razvita aplikacija Etrust.Cloud IoT, ki potem operaterjem v proizvodnji predlaga število 
izdelanih kosov, ki jih stroj do tistega trenutka naredil. S tem se izognemo napak pri štetju in 
knjiženju izdelanih kosov.

Etrust.Cloud IoT omogoča tudi spremljanje vseh strojev preko dinamičnih info monitorjev v 
proizvodnji. Tako je možno v vsakem trenutku videti status stroja in pa tudi njegovo trenutno 
učinkovitost kot učinkovitost glede na izmeno. 
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Naše glavne reference
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Etrust d.o.o. 
Arja Vas 101,  3301 Petrovče 
Slovenija
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T: 03 710 37 80 
E: info@etrust.si

Dš: SI36336823 
Mš: 5754461000


