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Seminarium 

Znakowanie i śledzenie komponentów – Przemysł 4.0 

06.04.2017 

Galeria StrefArt, ul. Fabryczna 2 w Tychach  

 

Szanowni Państwo  

 

Zapraszam na seminarium „Znakowanie i śledzenie komponentów – Przemysł 4.0”, które będzie poświęcone tematyce wprowadzania 

w systemach produkcyjnych nowych metod znakowania i śledzenia komponentów w motoryzacji, otwierających drogę do sprawnego 

zarządzania strumieniem produktów w oparciu o rejestrację  i analizę danych na różnych etapach łańcucha wartości.  

 

Podczas seminarium poruszone będą następujące kwestie: 

• Jakie metody oznakowania komponentów pozwolą usprawnić procesy identyfikacji?  

• Jakie korzyści może przynieść wykorzystanie globalnych standardów GS1  do zarządzania procesami produkcji 

komponentów w motoryzacji? 

• Jakie rozwiązania informatyczne pozwolą usprawnić procesy technologiczne i logistyczne? 

• Jakie są tendencje  produktowe w dziedzinie identyfikacji i odczytu danych?  

  

Seminarium składa się z części prezentacji i dyskusji oraz części demonstracji przykładów i rozmów.  

 

Agenda 

10.00: Powitanie 

10.10: Internet Rzeczy w motoryzacji – informacja w czasie rzeczywistym – Zebra Technologies Piotr Miszczak  

10.40: Trafne decyzje, większa kontrola, lepsze wyniki - Big Data i analityka preskryptywna - SILMINE dr inż. Kamil Folkert 

11.10: Globalne standardy GS1 w motoryzacji – Fundacja GS1 Polska dr inż. Elżbieta Hałas , Jakub Lewandowski  

11.40       Przerwa   

11.55: Dedykowane systemy dla monitorowania procesów produkcyjnych w motoryzacji – Jantar sp. z o.o. Monika Mierzwa  

Monitoring procesu realizacji załadunków 

Tracebility procesów produkcyjnych z zarządzaniem jakościowym na automatycznej linii spawalniczej                

Sterowanie procesem kompletacji oraz znakowanie opakowań zbiorczych 

12.25: Dyskusja – Pytanie i odpowiedzi z sali  

13.00: Poczęstunek 

 

Proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: palmen@innoco-team.com do 30 marca 2017 roku oraz o wskazanie osoby, która 

będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

W razie pytań, proszę o kontakt: 503 73 14 58 

Licząc na obecność Państwa firmy, pozostaję  z wyrazami szacunku 

 

Luk Palmen 

Menedżer Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing 

 

Partnerzy spotkania:  

 

 


