S2AP for Food by Sabris
Ve velkých masokombinátech obvykle
pracuje 800 lidí. V plně automatizovaném
závodu stejné velikosti pouze 200.

Společnosti v masném průmyslu čelí celosvětově řadě výzev. Rostoucí
počet zákonných požadavků i požadavků ze strany zákazníků, tlak na dodržování kvality, zdraví zvířat i jejich životních podmínek. To vše představuje
pro producenty a zpracovatele masa další investice a náklady. Trh masného
průmyslu je navíc čím dál více konkurenční, mění se prodejní kanály a roste vliv
digitální transformace.

Ruská společnost Cherkizovo Group si pro svůj inovativní plně automatizovaný závod na výrobu uzenin zvolila ERP systém SAP S/4HANA společně s řešením S2AP for
Food od společnosti Sabris.
„Za součást inovace považuji i celé IT řešení, kdy je celý proces produkce řízen ERP
systémem. Neznám nikoho, kdo by takto kontroloval, řídil a sledoval celý výrobní
proces do takové hloubky.“
Alexey Suharev, vedoucí MES / MES architekt, Cherkizovo Group
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Řešení S2AP for FOOD poskytuje nástroje pro systémovou podporu všech business procesů
zpracovatelů masa. Pojďme si je stručně projít a vysvětlit, jak na sebe logicky navazují.
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Ocenění SAP Innovation Awards (celosvětově)
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Za plně automatizovaný výrobní závod Cherkizovo
Group ve městě Kashira

ných surovin i pomocných výrobních materiálů. Při příjmu dojde ke kontrole jakosti a zaskladnění do skladu,
nebo v případě dobytka do stáje.
Poté systém generuje požadavky na přistavení materiálů
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dosažení maximální efektivity prováděny pomocí čárových kódů nebo RFID čipů.
V okamžiku výroby dojde k označení polotovaru nebo
výrobku a zaznamenání výroby do systému. Výrobní
i manipulační operace mohou být nejen prováděny, ale
i zaznamenávány do systému jak pracovníky, tak i výrobními nebo manipulačními zařízeními. Díky tomu systém
ví o každé operaci, která byla s výrobkem provedena.
Pro dosahování vyšší efektivity výroby je možné vyhodnocovat produktivitu jak pracovníků, tak i výrobních zařízení a následně zavádět odpovídající opatření.
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