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Świat biznesu  
się zmienia
Obudowy telefonów komórkowych, samochody, wnętrza mieszkań - wszystko nieustannie się 

zmienia. Trend indywidualizacji produktów jest widoczny w każdej branży. Jednocześnie  

codziennie powstają nowe rozwiązania sieciowe, które oferują ogromny potencjał optymalizacji  

w biznesie. Wszystkie te megatrendy trwale zmieniają nasze życie i nasze środowiska pracy.  

Tak jest również w przemyśle, w obszarze obróbki blach.

TruConnectŚwiat biznesu się zmienia

Państwa produkcja jest coraz bardziej kompleksowa

Indywidualizacja

W społeczeństwie, które daje jednostce coraz więcej  
swobód, wartości ulegają przemianom. Znajduje to rów - 

nież odzwierciedlenie w zachowaniach konsumentów:  
coraz częściej preferują oni zindywidualizowane produkty.  

To z kolei kształtuje gospodarkę. Rynki stale dzielą się  
na mniejsze segmenty. Skutki tego odczuwamy bezpo - 

średnio – otrzymywane zamówienia są mniejsze  
i bardziej zróżnicowane.

Jak w opłacalny sposób produkować  
również małe parie?

Transformacja cyfrowa

Digitalizacja zmienia przedsiębiorstwa oraz ich priorytety. 
Cyfrowe rozwiązania są opracowywane w coraz większym 
tempie. Łączą one różne komponenty w zakresie produkcji  
i poza jej granicami. Powstają przy tym rozwiązania, które  
stale optymalizują procedury i bardzo skracają procesy.  
Ponieważ każda produkcja jest inna, droga do usieciowienia 
ma zawsze indywidualny przebieg. 

W jaki sposób wyznaczycie Państwo swoją  
drogę do produkcji w sieci?
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„Moi klienci oczekują, że w każdej chwili 
będę mógł podać im informacje o statusie 
zamówienia”.

„Wielkość serii maleje, a zróżnicowanie  
wariantów rośnie. Połowa moich zleceń  
ma charakter jednorazowy. A małe serie  
nie są dla mnie opłacalne”.

„Faza kalkulacji i przygotowywania oferty 
jest czasochłonna i kosztowna. A wielu 
klientów oczekuje informacji o cenie już  
w momencie składania zapytania”.

„Muszę dostarczać produkty coraz szybciej  
i integrować coraz więcej procesów. Jest to 
prawdziwe wyzwanie organizacyjne”.
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Duże czy małe – 
każde zlecenie jest 
opłacalne
Największa możliwość optymalizacji kryje się w procesach 

 pośrednich – zajmują one ok. 80% czasu produkcji. Jeśli uda  

się efektywnie dopasować nakłady na procesy pośrednie  

do malejących wielkości zamówień, nawet najmniejsze zlecenie 

stanie się  opłacalne.

TruConnectDuże czy małe - każde zlecenie jest opłacalne

Wczoraj: 
Duże serie kompensują wysokie  
nakłady na procesy pośrednie.

Dzisiaj, bez optymalizacji: 
Wielkości zamówień maleją, nakłady  
na procesy pośrednie pozostają  
niezmienione.

Dzisiaj, z optymalizacją: 
nakłady na procesy pośrednie są  
dopasowane do małych serii.

Procesy pośrednie,  
na etapie  
wstępnym

Procesy bezpośrednie,  
nakłady zależne  
od wielkości partii

Procesy pośrednie,  
na etapie  
końcowym
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Czym są procesy pośrednie?

Na 1 godzinę obróbki przypadają około 4 godziny czynności towarzyszących.  
Procesy pośrednie to na przykład planowanie, administracja, logistyka wewnętrzna, 
przezbrajanie i organizacja pracy własnej operatora. 

Procesy te zajmują 80% czasu produkcji i to w nich kryje się największy  
potencjał optymalizacyjny.

Planowanie  
i administracja

Logistyka wewnętrzna 
i przezbrajanie

Organizacja pracy  
własnej operatora

■■ Efektywniejsze planowanie dzięki  
inteligentnemu sterowaniu pro-
dukcją

■■ Szybsze programowanie zleceń
■■ Automatyczna realizacja wysyłki
■■ Automatyczne sporządzanie ofert

■■ Stały, wygodny dostęp do ważnych 
informacji

■■ Automatyczne przezbrajanie maszyn
■■ Produkcja z wykorzystaniem strategii 

pracy opartej na optymalizacji pro-
cesu przezbrajania

■■ Systemowe zarządzanie magazynem
■■ Cyfrowe zarządzanie narzędziami

■■ Bez zbędnych przestojów.  
Dzięki oznakowaniu detali programy 
są łatwo uruchamiane

■■ Sortowanie ze wsparciem IT
■■ Wygodne wyszukiwanie informacji 

istotnych dla produkcji
■■ Używanie elektronicznych,  

rzeczywistych planów pracy

80% procesy pośrednie

20% obróbka

Jak można zoptymalizować procesy pośrednie?

Pomyślcie Państwo o swoim codziennym życiu. Jak zamawiacie książki, jak robicie przelewy i jak  
znajdujecie drogę do nieznanego miejsca? Wykorzystujecie możliwości sieci! Rewolucjonizuje ona  
również świat produkcji – dzięki podłączeniu do sieci cyfrowej oszczędzamy bardzo wiele pracy.  
Poniżej zamieszczamy przykłady potencjalnych możliwości redukcji kosztów pracy. Pochodzą one  
z badania firmy TRUMPF przeprowadzanego wspólnie z instytutem Fraunhofer IPA: 

– 75% – 50% – 80%
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Przejęcie  
dowodzenia
Cyfrowa sieć pozwala na dużą swobodę. Można zobaczyć więcej, 

dowiedzieć się szybciej, zmaksymalizować zyski z produkcji. 

Dzięki TruConnect można krok po kroku stworzyć swoją Smart 

Factory. Pragmatyczne rozwiązania TRUMPF towarzyszą Państwu 

podczas całego procesu produkcyjnego, a za pośrednictwem 

sieci sprawiają, że cały proces produkcji jest przejrzysty, bardziej 

elastyczny i opłacalny.

Rozwiązanie dla  
Państwa: TruConnect

TruConnect to synonim koncepcji  
Industrie 4.0 firmy TRUMPF. Świat  
rozwiązań TruConnect jest pomostem 
informacyjnym między człowiekiem  
i maszyną. Pozwala to zapanować nad 
wszystkimi etapami procesu produk-
cyjnego – od ofert po dostawę. Rozwią-
zanie to jest unikatowe, gdyż poszcze-
gólne etapy procesu produkcyjnego 
zestawia się każdorazowo do potrzeb 
indywidualnego klienta.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:  
www.trumpf.com/s/en-truconnect

Modułowe i indywi
dualne rozwiązania

Ponieważ każda produkcja jest inna,  
należy połączyć elementy TruConnect 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 
W ten sposób sieć cyfrowa jest stopnio-
wo wdrażana do produkcji i z czasem 
pomału rozszerzana.
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Wszystko się zmienia
Produkcja przemysłowa przechodzi rewolucję. Maszyny i komponenty komuni - 

kują się za pośrednictwem czujników i kodów. Oprogramowanie wykorzystuje 

zdobyte w ten sposób informacje, analizuje je i steruje procesem produkcyjnym. 

Procesy stają się spójne i transparentne. W rezultacie usieciowienia uzyskiwany jest 

nieprzerwany przebieg produkcji. Pozwala to uzyskać przewagę konkurencyjną  

w ramach całego łańcucha wartości.

Pojemnik  
CoolLine jest pusty.

Kod rozpoznany,  
uruchomiony program 
gięcia.

Część zlecenia 543 będzie  
gięta jako następna.  
Sortowanie na wózek A.

5 nowych zleceń jest  
w trakcie realizacji.  
Czas obróbki: 5 godzin. 
Zysk 30%.

Zlecenie 145 będzie 
gotowe za 5 minut.

Wpłynięcie nowego zlecenia Zakończenie zlecenia

Więcej informacji TruConnect:
www.trumpf.info/irfabc
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Tworzenie oferty
System automatycznie oblicza cenę ofertową – oszczędzacie Państwo czas, pieniądze, redukujecie stres.

Planowanie i programowanie produkcji
Zlecenia są perfekcyjnie koordynowane, sortowane i wprowadzane do planu produkcji maszyny.  
Wprowadzanie zmian jest łatwe.

Etap produkcyjny – cięcie 
Dzięki kodom rozpoznawany jest etap obróbki blachy. Dołączanie dokumentacji staje się zbędne.

Etap produkcyjny – gięcie
Usieciowione procesy ułatwiają pracę operatora i eliminują okresy oczekiwania.

Logistyka wewnętrzna i przezbrajanie
Operator zostaje menedżerem procesu produkcyjnego. Ma podgląd sytuacji i steruje przepływem materiałów.

Wysyłka i realizacja zlecenia
Po włączeniu produkcji do sieci, produkowane detale są automatycznie przypisywane  
do odpowiedniego zlecenia. Za pomocą kilku kliknięć można również przygotować dokumenty  
przewozowe i wystawić rachunek.

Potrzebny jest nowy materiał, 
proszę potwierdzić proces  
składania zamówienia.

Zlecenie 89 jest gotowe do wysyłki.  
Partner logistyczny jest  
poinformowany.

Proszę przeszlifować  
narzędzie na stanowisku  
nr 20.
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Przechowywanie i aktuali-
zację danych można pozo-
stawić klientom. Dzięki 
 modułowi WebCalculate 
klienci mogą przez całą 
dobę składać zapytania 
ofertowe wraz z rysunkami. 

System automatycznie sprawdza dane  
i sporządza oferty. Państwo decydują  
o tym, czy oferta trafi bezpośrednio  
do klienta, czy zostanie najpierw zwery-
fikowana przez osobę posiadającą  
odpowiednie kompetencje.

Dzięki funkcji Dot Matrix Code oznakowane 
blachy i części dostarczają informacji o kolejnym 
etapie obróbki. Jest to bardzo wygodne i przy-
datne. Maszyna skanuje kod, automatycznie  
wgrywa właściwy program i wskazuje odpowiedni plan  
przezbrojenia. Wszystkie informacje są dostępne tam, gdzie są  
wykorzystywane, bez żadnych dodatkowych dokumentów.

Jak przekształcić  
tradycyjną produkcję  
w Smart Factory?
Każda produkcja jest inna. Właśnie dlatego wybór metody zależy od indywidualnej sytuacji  

i celów przedsiębiorcy. Gdzie i w jakich sytuacjach najlepiej sprawdza się produkcja w sieci? 

Właśnie tam należy ją zastosować! Nie trzeba reorganizować całej produkcji, wystarczy  

precyzyjnie i świadomie wdrażać najbardziej opłacalne elementy.

„Nie chcę już dłużej tonąć 
w papierach!”

„Kalkulowanie i sporządzanie  
ofert nie musi być czasochłonne  
i kosztowne!”
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Najpierw należy zadbać  
o całkowitą przejrzystość 
produkcji. Pracująca w sieci 
aplikacja Performance 
Cockpit pozwala na szybkie 
zapoznanie się z najważniej-
szymi parametrami produk-

tywności. Dzięki temu od razu wiadomo, 
które etapy procesu produkcyjnego kryją 
w sobie potencjał optymalizacji.

TruTops Fab umożliwia stero-
wanie całą produkcją. Cyfrowa 
platforma biznesowa naszego 
partnera AXOOM łączy 
wszystkie etapy procesów pro-
dukcyjnych. Zapewnia to cen-
tralny dostęp do wszystkich 
istotnych danych. Użytkownik ma dzięki 
temu wgląd w cały proces produkcji  
i może go kontrolować. Z platformy 
AXOOM mogą korzystać wszyscy produ-
cenci maszyn, którzy są zainteresowani 
zintegrowaniem posiadanych systemów. 
Dzięki aplikacjom partnerskim można ją 
również rozbudowywać.

Zaprezentowane produkty TruConnect są opisane w spisie na str. 15.

Czujniki nadzorują proces produkcji i są gwarancją jej 
przejrzystości. Lampka kontrolna Condition Guide in-
formuje o aktualnym statusie maszyny – dzięki aplikacji  
MobileControl informację tę można uzyskać z dowol-

nego miejsca. W celu przeprowadzenia szybkiej diagnozy warto  
w razie potrzeby skorzystać z aplikacji Visual Online Support  
firmy TRUMPF. Jedno jest pewne – zastosowanie inteligentnych 
rozwiązań w produkcji zwiększy dostępność Państwa maszyn.

„Chcę automatycznie sterować  
swoją produkcją”.

„Moja produkcja  
musi być bardziej  
efektywna!”

„Chcę znać na bieżąco stan  
mojej maszyny!”
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Droga do Państwa  
Smart Factory
Wybierzcie Państwo doświadczonego partnera do wdrażania Smart Factory. We współpracy  

z sektorem przemysłowym i badawczym firma TRUMPF od podstaw opracowała koncepcję  

Industrie 4.0 i tym samym wpływa na przyszły rozwój produkcji.

Smart Factory  
Experience
Półdniowe spotkanie  
w firmie TRUMPF

Dowiedzcie sie Państwo więcej  
o poten cjale usieciowienia i prze - 
ko najcie się o zaletach produkcji  
w sieci w firmie TRUMPF.

Smart Factory  
Check
Całodniowa kontrola 
procesów produkcji  
w Państwa firmie

Analizując procesy produkcji możemy 
zdiagnozować, w których miejscach 
wdrożenie produkcji w sieci będzie  
najbardziej opłacalne. 

Smart Factory  
Consulting
5dniowe konsultacje 
w Państwa zakładzie 
produkcyjnym

Nasi eksperci opracują szczegółowy 
plan wprowadzenia Smart Factory  
do Państwa firmy – otrzymacie propo-
zycje rozwiązań, kalkulację kosztów  
i korzyści oraz plan realizacji projektu.

Doradztwo w zakresie produkcji w sieci

Jaki potencjał ma dla Państwa sieć cyfrowa? Które elementy TruConnect sprzyjają rozwojowi Państwa firmy? Możecie się  
Państwo o tym przekonać w łatwy sposób – dzięki naszej ofercie w zakresie doradztwa. Odpowiednio do sytuacji w Państwa 
firmie, pomożemy podjąć właściwą decyzję w zakresie: 

„Po południu Smart  
Factory zyskało realny 
wymiar, co jest dobrym 
punktem wyjścia do 
podjęcia konkretnych 
działań. Miniona połowa 
dnia okazała się bardzo 
owocna”.

Holger Hunstock, Prezes Zarządu  
Avermann Laser- und Kant-Zentrum GmbH

„W ciągu dnia odkryliśmy 
nowe możliwości i roz-
wiązania, których wcze-
śniej nie znaliśmy, i na 
które sami byśmy nie 
wpadli. Teraz pozostaje 
wcielić je w życie”.

Thomas Seelig, Pełnomocnik Zarządu  
Seelig + Co Feinblechbau GmbH

„Dzięki know-how firmy 
TRUMPF w dziedzinie 
kształtowania procesów 
można skorzystać z pro-
fesjonalnego doradztwa 
również w zakresie  
oprogramowania”.

Jacques Kammerer, CEO  
Laser Alsace Production
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Teraz
zapoznajcie  
sie Państwo  

z ofertą!

Zdecydujecie się Państwo  
wkroczyć w przyszłość?

Doradztwo w zakresie produkcji w sieci  

pozwoli jasno ocenić sytuację oraz możliwości 

optymalizacji w Państwa przedsiębiorstwie.

Pierwszy krok jest bardzo prosty: 

Jeszcze dzisiaj złóżcie Państwo zapytanie ofertowe dotyczące 
naszych usług doradczych. Czekamy na wiadomość.

truconnect.beratung@de.trumpf.com

Również później jesteśmy do Państwa dyspozycji.  
Chętnie pomożemy wdrożyć Smart Factory.  
Dokonamy zmian, tak aby wszystko działało zgodnie  
z Państwa oczekiwaniami.
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Rozwiązania w zakresie 
produkcji w sieci
Maszyny firmy TRUMPF są idealną bazą do stworzenia Smart 
Factory. System TruConnect jest źródłem inteligentnych rozwią-
zań, które krok po kroku pomogą Państwu stworzyć cyfrową 
sieć obejmującą cały proces produkcyjny. Nasza oferta zawiera 
rozwiązania przeznaczone do każdego etapu obróbki. Wspólnie 
ustalimy, które elementy będą najkorzystniejsze w danym przy-
padku. Przedstawiony poniżej wachlarz rozwiązań sieciowych 
pozwala zorientować się w proponowanych przez nas usługach.
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Zautomatyzowanie ofert 
Usieciowienie optymalizuje czas 
składa nia ofert – uzyskana nadwyżka 
może być spożytkowana inaczej 

Sterowanie produkcją

Sporządzanie ofert

Efektywne przygotowanie  
produkcji
Przejrzyste planowanie i szybkie  
programowanie znacznie skracają 
czas przygotowania produkcji.

Planowanie produkcji 

Sterowanie magazynem

Produkowanie w sieci
Usieciowienie optymalizuje procesy 
pośrednie i pozwala lepiej kontrolo-
wać prace.

Sterowanie produkcją

Informowanie o statusie maszyny

Pomiar efektywności produkcji 

Znakowanie części

Zarządzanie narzędziami skrawającymi 

Zdalne sterowanie maszynami

Znajomość stanu maszyny 

Zdalne uzyskiwanie informacji o produkcji

Konsultacje online z serwisem technicznym

Optymalizacja logistyki  
wewnętrznej
Usieciowienie czyni operatora  
menedżerem procesu produkcyjnego. 
Ma on podgląd sytuacji i steruje  
przepływem materiałów.

Korzystanie ze znakowania części

Zdalne uzyskiwanie informacji o produkcji

Uproszczenie procesu wysyłki  
i zawierania umowy
System wspierania pracowników. 
Uzgodnione czynności zostają  
zautomatyzowane.

Realizacja procesu wysyłki i zawierania umowy

Korzystanie ze znakowania części
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TruConnect  
Szczegółowy opis rozwiązań

TruTops Calculate
Szybka i dokładna kalkulacja czasu oraz kosztów związanych 
z wyprodukowaniem części wykrawanych, giętych, wytwarza-
nych na maszynach uniwersalnych lub obrabiarkach lasero-
wych, jak również rur, profili lub kompletnych podzespołów 
przy uwzględnieniu wydajności godzinowej maszyn, danych 
dotyczących zużycia oraz kosztów personelu.

WebCalculate 
Funkcja dostępna za pośrednictwem Internetu, oferująca 
klientom możliwość samodzielnego przygotowania indywidu-
alnych ofert. Uwzględnia indywidualne elementy kalkulacji, 
np. przyznane danemu klientowi rabaty, jak również obejmuje 
zintegrowany system zarządzania użytkownikami, który 
umożliwia ograniczenie dostępu.

TruTops Fab 
Oprogramowanie do sterowania produkcją składa się z róż-
nych modułów umożliwiających zaplanowanie wszystkich 
procesów produkcyjnych oraz sterowanie nimi.

TruTops Fab Modul Storage
Oprogramowanie kontroluje całościowy proces przepływu 
materiałów w produkcji. Zarządza zasobami magazynowymi  
i wskazuje potencjalne możliwości optymalizacji. W tym celu 
zintegrowano wszystkie maszyny i systemy magazynowe.

Performance Cockpit 
Rozwiązanie sieciowe, które umożliwia przegląd wszystkich 
istotnych parametrów produktywności i pomaga zidentyfiko-
wać potencjał optymalizacji procesu produkcji.

Dot Matrix Code
Za pomocą znormalizowanego kodu przemysłowego znako-
wanie części jest szybkie i niezawodne.

Zintegrowane zarządzanie narzędziami 
Centralna baza danych, która uwzględnia wszystkie kompo-
nenty skrawające zaangażowane w proces przezbrajania.

MobileControl App
Aplikacja pozwala przenieść interfejs standardowego panelu 
obsługi na tablet, jak również ułatwia i czyni bardziej elasty-
cznym sterowanie maszynami oraz ich nadzorowanie.

Condition Guide 
Funkcja monitoruje istotne parametry robocze i gwarantuje 
stały dostęp do informacji o stanie maszyn.

Visual Online Support 
Aplikacja przyspieszająca rozwiązywanie problemów tech-
nicznych oraz umożliwiająca wymianę plików graficznych, 
dźwiękowych i filmowych z serwisem technicznym.

AXOOM
Cyfrowa platforma biznesowa naszego partnera – firmy  
AXOOM – w prosty i efektywny sposób łączy wszystkie  
elementy łańcucha produkcji.

Podstawą wszystkich ww. aplikacji jest odpowiednia infrastruktura sieciowa. Interfejs Industrie 4.0  
Central Link zapewnia dostęp do przyłącza maszyn, a także do danych Factory Gate na poziomie fabryki.

Więcej informacji o TruConnect w sieci:
www.trumpf.com/s/en-truconnect 



TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  

ul. Połczyńska 111 · 01-303 Warszawa  

Tel. +48 22 575 39 00 · Faks + 48 22 575 39 01  

E-mail: info@pl.trumpf.com · www.pl.trumpf.com
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TRUMPF posiada certyfikat ISO 9001  

(szczegółowe informacje na stronie www.trumpf.com/s/quality)


