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Implementace systému správy
dokumentace v GRUPO ANTOLIN-TURNOV
GRUPO ANTOLIN-TURNOV s. r. o.
je dceřiná firma španělské společnosti
GRUPO ANTOLIN, tradičního dodavatele
dílů pro automobilový průmysl, jako jsou
stropní panely a systémy, díly zavazadlového prostoru, dveřní části a mechanismy,
sedačky, kabinové osvětlení apod.
Česká pobočka se specializuje především na dveřní výplně. Dále se zabývá
výzkumem a vývojem v oblasti automobilového a plastikářského průmyslu. Do vínku
dostala od své španělské matky vše potřebné, nicméně v oblasti technologie, postupů
a operací se nespokojila se zavedeným systémem správy založeným na excelu a hledala
efektivnější způsob správy projektů a návazných dokumentů. Narážela totiž na problémy
spojenými s aktualizací dokumentace, její
platností pro konkrétní projekt(y) i na vzájemné provázání informací. To se pochopitelně nepříznivě odráželo i na pravidelných
auditech a vůbec na systému řízení kvality.

Firma TD-IS, s. r. o. nabídla kromě systému EasyArchiv i potřebnou flexibilitu
a know-how. Nasazování systému na přelomu let 2012/2013 tvořila jeho kustomizace a částečně i programování, přesně šité
podle specifických potřeb.
GRUPO ANTOLIN-TURNOV, má obrovské
množství dokumentace, která do nejmenšího
detailu popisuje výrobní proces z pohledu
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pracovníka. Pokyny na pracovištích jsou
zpracovány do takových podrobností, jako
například: „Přidržet a palcem pravé ruky
a bříšky prstů zkontrolovat správnost svaření”. Tedy jedná se o velice detailní popis,
navíc s analýzou času operace.
V základní úrovni této konkrétní implementace EasyArchiv spravuje veškerou
projektovou dokumentaci a projekty samé.
Umožňuje např. rychlé on-line vyhledání
platné dokumentace (např. postupů operací) přímo z montážního pracoviště na LCD
monitoru.
Automobilový průmysl pracuje s velkou variabilitou výrobků a jak bez dobrého
DMS, jakým EasyArchiv rozhodně je, tak bez
nekompromisní implementace a kustomizace se výrobce v tomto oboru neobejde.
Detailní postupy operací, resp. jejich
syntaxe byla sestavena na základě přesně
vymezeného slovníku a frazeologie. S vícejazyčnou podporou systému EasyArchiv je
pak jednoduché vyvolat postup i v příslušném jiném jazyku. Dokumentace má navíc
podporu automatických překladů zásadních
částí textu operací, které se opakují a byly
již přeloženy. To např. pomůže při přenesení
výroby do zahraničí.
Dále se v rámci nasazení DMS řešila
evidence, zpracování a následná opatření
s dočasnými a trvalými odchylkami, stejně
jako práce se specifickými dokumenty, např.
Šrotačními protokoly, hlášením a řízením
závad Post-It, dokumentem o monitorování škod interních i externích pracovníků
Komerční zápis o škodě.
Po roce od implementace a používání
řešení, postaveného na systému EasyArchiv
firmy TD-IS, jsou jasně patrné tyto přínosy:
• data organizovaná po projektech,
• přehledné členění dat podle procesu,
• analýzy podle výrobních strojů,
• přehled o časech výrobních operací,
• automatická tvorba výrobního pokynu,
• výrobní a montážní pokyny přímo
ve výrobní hale u strojů,
• jednoduchá tvorba kontrolních plánů,
• řízení odchylek a dočasných změn,
• workflow pro schvalování nového
výrobku a změn. 
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