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Význam sběru produkčních dat si uvědomují snad všichni 
vedoucí pracovníci (nejen) v tiskárnách. Málokdo však 
tuto oblast řeší důsledně a správně. V době nastupujícího 
Průmyslu 4.0 jsou stále vidět v tiskárnách lístečky s výkazy 
práce, které se následně – s časovou prodlevou - přepisují 
do PC. Zkráceně lze říci, že tento způsob má dva efekty 
a to zbytečného zdržování obsluhy s jejich vyplňováním 
a poskytnutí práce „přepisovačům“ lístků. Podstata sběru 
produkčních dat spočívá v tom, že manažer ihned reaguje. 
Pokud za 3 dny řeší nějakou nesrovnalost, chce se na něco 
doptat, nedosáhne takového efektu, jako kdyby to udělal 
hned. 

Dalším fenoménem je sběr dat, který se nevyhodnocuje, 
protože na to není čas – „v tiskárně hoří jiné věci“. Obsluha 
strojů to samozřejmě velmi brzy zjistí a zneužívá tohoto 
stavu.

Módou poslední doby jsou i systémy, které ukazují, jaká 
je výkonost stroje avšak bez návaznosti na zakázku a dalších 
detailů. Vizualizován je pak pouze graf, který stoupá a klesá. 
O jakou zakázku se však jedná? Jak je technologicky 
náročná? Stojí stroj z důvodu přemytí, servisu? A má tato 
příprava být prováděna? To jsou zásadní otázky, na které 
však při tomto zjednodušeném systému není odpověď.

Možnosti sběru dat v MIS CICERO

Sběr dat je klíčovou disciplínou v provozu tiskárny. A aby 
sloužil svému účelu, je nutné ho napojit na informační 
systém, potažmo zakázky/operace v něm evidované a v 
detailu následně porovnat konkrétní položky technologie 
zakázky s její výrobou. Vědět, zda se konkrétní zakázka 
vyráběla za nabídnutou cenu, je přece klíčové. Dle důležitosti 
a charakteru pracovního místa lze v MIS CICERO využít tři 
druhy sběru dat:

Manuální sběr dat pomocí dotykové obrazovky/
tabletu

Jedná se o klasický a nejrozšířenější způsob sběru dat 
ideálně pomocí dotykového displeje případně tabletu. 
Terminál je umístěn buď u konkrétního pracovního místa, 
nebo je využíván více pracovními místy současně. Obsluze se 

nabízí zakázky v pořadí z dispečerské tabule z MIS se všemi 
relevantními technologickými informacemi. Je možné 
zobrazit přímo aktuální technologický list zakázek. Sběr 
dat funguje na zadání START STOP stavu s doplněním 
konkrétního množství čistého nákladu a makulatury. Tento 
způsob sběru dat se využívá především u doplňkových 
výrobních zařízení s nízkou hodinovou sazbou, případně 
u pracovišť ručních prací. Výhodou je jednoduchost 
a pořizovací cena softwaru i harwaru. Je zde tedy nutná 
kontrola nadřízeným např. na konci směny.

JDF/JMF

Druhým způsobem sběru dat je standard JDF/JMF. 
Ten je zastoupen v praxi v menšině provozů. Důvody jsou 
dva. Za prvé je to jeho vysoká pořizovací cena – pro JDF/
JMF konektivitu je nutný speciální interface ve stroji, který 
navíc mají pouze novější zařízení. Dalším důvodem jsou 
odchylky od definovaného standardu JDF/JMF u různých 
výrobců. Můstek na propojení s MIS se tedy musí zpravidla 
vždy programovat na míru, což sebou nese nemalé náklady. 
Customizace můstku nastává zpravidla i při následných 
upgradech softwaru stroje. Instalace JDF/JMF můstku je tak 
časově i finančně náročná.

PLC
Velmi dobrou alternativou k JDF/JMF je karta PLC. 

Jedná se o hardwarový snímač připojený k výrobnímu 
zařízení (tiskový stroj, knihařská linka apod.). Karta snímá 
signály ze stroje a převádí je na digitální data, která jsou 
následně uložena do SQL databáze, se kterou komunikuje 
MIS CICERO. Jedná se tedy o automatický sběr dat, kde 
je vyloučena manipulace ze strany obsluhy. Díky způsobu 
napojení je možné napojit většinu výrobních zařízení, i 
staršího data výroby. Karta je navíc univerzální - v případě 
výměny stroje je karta jednoduše odpojena a připojena na 
stroj nový. Vlastní instalace karty PLC je záležitost zhruba 
2-3 hodin.

Pro vizualizaci aktuálních dat o strojích slouží aplikace 
„JOB MANAGER“ a pro práci obsluhy stroje je k dispozici 
aplikace „DATA PRODUCTION. Obě aplikace jsou dostupné 
přes webové rozhraní, případně jako aplikace pro Android 
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vygenerovány individuální paletové štítky s náklady pro jejich 
identifikaci. Mezioperační náklady lze ihned kontrolovat 
na požadované technologické množství a případně včas 
reagovat na dotisk.

Vyhodnocení

Informace z výroby a to z jakéhokoliv způsobu sběru dat 
jsou zapsány do databáze modulu pro vyhodnocení výroby. 
Modul umožňuje desítky způsobů vyhodnocení, pro příklad 
uveďme mimo jiné:

Ad 1: výkaz pracovníka a jeho porovnání s normou stroje
Ad 2: časový snímek pracovníka na daném stroji za zvolené 
období

Zcela klíčovým výstupem je porovnání nákladů na zakázku, 
kdy porovnáváme KALKULACI x TECHNOLOGII x VÝROBU 
x FAKTURACI. Každá z těchto položek se může lišit. Pro 
tiskárnu je nezbytné vědět proč a v jakém místě k odchylkám 
dochází:

•KALKULACE – vstupní data na základě poptávky  
zákazníka, resp. tiskových dat

•TECHNOLOGIE – úprava dle reálných výrobních možností, 
dostupného materiálu; příp. jiného výrobního workflow 
(např. slučování více zakázek na jeden tiskový arch)

•VÝROBA – rychlejší/pomalejší zpracování; opravy; změny

•FAKTURACE – fakturace vícenákladů, příp. nad nákladů

a iOS. Tyto aplikace lze doplnit ještě o nadstavbový business 
inteligence modul, který dává další možnosti hloubkové 
analýzy produkčních dat z PLC karet.

Rodinu PLC karet tvoří samostatná plná karta PLC a tzv. 
PLC BOX, což je jedna karta, se kterou je možné napojit až 5 
knihařských strojů.

Product tracking

Sběr dat v MIS CICERO může být doplněn ještě 
o užitečnou funkcionalitu Product tracking. Jedná se 
o sledování cesty konkrétní zakázky výrobou včetně jejího 
nákladu a počtu palet. Po každé ukončené operaci jsou 

03_18_Sběr dat v MIS CICERO

Jiří Zápotocký

č. zak název zakázky datum čas v hod skut. množ. norm. množ. plnění v % Poznámka
Z16-00014 Brožura Dell 12.1.2018 0,32 1,00 1,00 97%  
Z16-00014 Brožura Dell 28.3.2018 0,24 1,00 1,00 95%  
Z16-00014 Brožura Dell 28.3.2018 0,22 1,00 1,00 93%  
Z17-00016 Brožura ABC nábytek 8.1.2018 0,35 1,00 1,00 104%  
Z17-00018 Brožura Praha II 1.2.2018 0,31 1,00 1,00 103%  
Z17-00021 Brožura Cicero 4.4.2018 0,30 1,00 1,00 111%  

1,74 6,00 6,00 101%  

č. zak název zakázky datum čas v hod skut. množ. norm. množ. plnění v % Poznámka
Z16-00014 Brožura Dell 12.1.2018 0,58 4 152,00 4 000,00 104%  
Z16-00014 Brožura Dell 12.1.2018 0,25 4 140,00 4 000,00 104%  
Z17-00017 Brožura ABC nábytek 12.1.2018 0,32 1 156,00 1 300,00 89%  
Z17-00018 Brožura Praha II 14.2.2018 1,10 9 100,00 10 500,00 87% dublování
Z17-00021 Brožura Cicero 4.4.2018 0,25 1 285,00 1 300,00 99%  

2,50 19 833,00 21 100,00 96%  celkem za operaci 210/300 - Tisk, norma:

operace: 200/300 - Příprava  

celkem za operaci 200/300 - Příprava, norma:
operace: 210/300 - Tisk  

pracovník: Michal Kourek  

Plnění norem
 
prac. místo: Heidelberg CD102  


