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WORKSHOP BEST PRACTICE MES
W czasach digitalizacji, firmy produkcyjne potrzebują oszczędnych i ekonomicznych 
procesów biznesowych, aby móc produkować szybko, elastycznie i jednocześnie po 
 konkurencyjnych cenach. Systemy realizacji produkcji (MES) pomagają połączyć te pozornie 
sprzeczne wymagania. Efektywne gospodarowanie zasobami i efektywność energetyczna 
to kluczowe kwestie w nowoczesnej produkcji. MES zapewnia przejrzystość produkcji, 
skutecznie wspiera proces ciągłego doskonalenia i umożliwia identyfikację nieznanego 
wcześniej potencjału gospodarczego. Wzrost wydajności o 10 % i więcej nie jest rzadkością.

Cofresco
Cofresco Poland sp. z o.o. Manufacturing sp.k. 
to  przedsiębiorstwo wchodzące w skład gru-
py Melitta, która cieszy się ponad 100 letnią 
 tradycją.  Cofresco  posiada oddziały w Niemc-
zech, Polsce, Hiszpanii i  Wielkiej Brytanii oraz 
stałe przedstawicielstwa w  większości krajów 
europejskich.
W Polsce siedziba firmy znajduje się w Brodnicy, gdzie firma znacząco rozwinęła swoją 
działalność na przestrzeni ostatnich lat i obecnie zatrudnia ponad 500 osób w obszarze 
produkcji. Ogólnie ponad 700 osób.
Na podstawie danych produkcyjnych rejestrowanych w czasie rzeczywistym, generowane są 
raporty, które dają zarówno kierownikowi zmiany, jak i kierownikowi  produkcji  szybki  
przegląd bieżącej sytuacji lub z poprzednich zmian. Głównym punktem informacji jest  
graficzne przedstawienie maszyn. Na pierwszy rzut oka kierownik zmiany może 
zobaczyć, które z ponad 90 maszyn biorą udział w procesie produkcji, a na których 
występuje wstrzymanie produkcji z powodu awarii, usterek ,przezbrojeń bądź innych 
przyczyn.

„Udało nam się nakłonić pracowników do zaakceptowania systemu MES jako  ważnego 
narzędzia w ich codziennej pracy. Bez HYDRY bylibyśmy ślepi i przez długi czas nie 
bylibyśmy w stanie tak wydajnie produkować. Aby jednak przetrwać na tym  wysoce 
konkurencyjnym rynku, potrzebujemy wysokiej wydajności, a tym samym również 
współpracy naszych pracowników“.



AGENDA
09:00  Rejestracja uczestników

09:30 Powitanie

09:45 Twoja droga do inteligentnej efektywności fabryki,  
produktywności i „smart factory“

10:30 Przerwa kawowa i Networking

10:45 Scenariusze aplikacji MES dla Państwa produkcji 
• Rejestracja danych 
• Kluczowe ustawienia 
• Szczegółowe planowanie zamówień i kontrola produkcji 
• Zapewnienie jakości i identyfikowalności 
• Optymalizacja wykorzystania zasobów i przepływu materiałów 
• Redukcja kosztów energii 
• Opanowanie złożoności i spełnianie wymagań klientów 
• Motywowanie pracowników i optymalizacja rozmieszczenia personelu

12:30 Business Lunch

13:30 Best-Practice 
Krzysztof Przybylski, Deputy Production Manager - Head of MES Project 
HYDRA 
Cofresco Poland Sp. z o.o.

14:15 Przerwa kawowa i Networking

14:45 Analizowanie ROI

15:00 Dyskusja: Państwa uwagi na temat MES i „smart factory“

15:30 Pytania, odpowiedzi i uwagi

16:00 Zwiedzanie fabryki Cofresco



We create Smart Factories
MPDV z siedzibą w Mosbach  rozwija 
modułowe systemy  zarządzania pro-
dukcją (MES). Dzięki ponad 40-let-
niemu doświadczeniu projektowemu 
MPDV oferuje produkty MES, usługi 
MES i kompletne rozwiązania MES. 
 Firma zatrudnia obecnie 480 osób w 
trzynastu lokalizacjach w Niem czech, 
Luksemburg, Malezja, Szwajcarii, Sin-
gapurze,  Chinach i USA. Użytkownicy z różnych gałęzi przemysłu – od przetwórstwa  metali, 
przez  przemysł  tworzyw sztucznych, aż po technikę medyczną – już teraz  korzystają z 
ponad 1.250   instalacji wielokrotnie nagradzanych rozwiązań MPDV MES. Należą do 
nich  zarówno średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i międzynarodowe korporacje 
 działające na  rynku. Jako firma TOP100, MPDV jest jednym z najbardziej innowacyjnych 
średnich  przedsiębiorstw w Niemczech. 

HYDRA, modułowy system zarządzania produkcją według VDI 5600, wspiera przedsię-
biorstwa produkcyjne w zwiększaniu wydajności procesów produkcyjnych, zwiększaniu 
produktywności, a tym samym zabezpieczaniu i rozszerzaniu własnej  konkurencyjności – 
również z myślą o przemyśle 4.0. HYDRA integruje się z istniejącymi systemami infor-
matycznymi i służy jako inteligentne ogniwo łączące produkcję (halę produkcyjną) z 
 poziomem zarządzania (np. system ERP).

Kontakt Rejestracja 
MPDV Mikrolab GmbH Online: mpdv.info/bppl 
An der Bewer 4a E-Mail: hamm@mpdv.com 
59069 Hamm, Niemcy 
Tel. +49 2385 92124-0 Warunki rejestracji: 
www.mpdv.com mpdv.info/wsbedingungen

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące wydarzenia i tematu
MES & Industry 4.0. Czekamy na kontakt z nami.

http://www.mpdv.info/bppl
mailto:hamm%40mpdv.com?subject=
http://www.mpdv.com
http://www.mpdv.info/wsbedingungen

