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Trendy rynkowe w przemyśle browarniczym
 Na globalny rynek browarniczy składają się dochody generowane ze sprzedaży piwa, cydru oraz smakowych napojów
alkoholowych.
 W 2007 roku sprzedaż piwa okazała się najbardziej zyskowna dla światowego sektora browarniczego, przynosząc
dochód o wartości 401,4 mld $.
 W 2007 roku sektor browarniczy wzrósł o 2,2% osiągając wartość 418,7 mld $. Przewiduje się, że do roku 2012 jego
wartość wzrośnie do 467 mld $ co będzie stanowiło wzrost o 11,6% w stosunku do roku 2007.
 Europa jest największym rynkiem browarniczym, stanowiącym 50,5% wartości światowego sektora browarniczego

 Supermarkety i hipermarkety tworzą wiodący kanał dystrybucyjny dla światowego sektora browarniczego, stanowiąc
39,7% wartości rynku.
 Rynek browarniczy w dalszym ciągu pozostaje podzielony chociaż widać wyraźną tendencję zmierzającą do
konsolidacji ze strony trzech głównych rynkowych graczy (Anheuser-Bush/InBev, SabMiller i Heineken), którzy w
sumie posiadają 40% runku.
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Możliwości ulepszeń / Korzyści
Możliwości

Korzyści z systemów IT w przemyśle

 Lepsze zrozumienie klienta – identyfikacja szybko
zmieniających się potrzeb i wymagań klienta

 Spełnianie oczekiwań klientów poprzez
zarządzanie zleceniami

 Innowacyjność i wprowadzanie nowych produktów
– zysk poprzez dopasowywanie się do gustów i
preferencji klienta

 Optymalizacja planowania i produkcji
dostosowanie się do wymagań biznesowych
przedsiębiorstwa poprzez synchronizację produkcji

 Bliższe relacje z klientem – większe zyski ze
strony kluczowych klientów przez wprowadzanie
bezpośrednich dostaw do sklepów

 Zwiększenie wydajności w zintegrowanej
gospodarce zapasami

 Doskonalenie działań – utworzenie
ekonomicznego łańcucha dostaw

 Zgodność z normami bezpieczeństwa żywności Efektywne zarządzanie wymaganiami
bezpieczeństwa poprzez śledzenie ruchów
materiałowych (Tracking & Tracing)

 Zapewnienie bezpieczeństwa napojów
 Planowanie dostaw i monitorowanie dystrybucji
 Zarządzanie łańcuchem dostaw
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Typowy proces warzenia piwa

Zacieranie
Filtrowanie
zacieru
Kotły warzelne
Fermentacja

Wymienniki
ciepła

Propagacja drożdży
Leżakowanie

Filtracja
Jasne piwo
Linia
rozlewu
Magazyn:
“Spakowane piwo”
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SIMATIC IT

Production Suite
SIMATIC IT Production Suite
wypełnia lukę pomiędzy systemami
biznesowymi (ERP) a systemami
automatyki, zapewniając warunki do
zwiększenia efektywności pełnego
łańcucha dostaw

Intelligence Suite
SIMATIC IT Intelligence Suite
transformuje i unifikuje dane
bieżące, historyczne i biznesowe
rejestrowane w procesie produkcji z
jednego lub wielu środowisk

R&D Suite
SIMATIC IT R&D Suite jest nowym
rozwiązaniem pozwalającym firmom
lepiej wykorzystywać potencjał badań i
rozwoju i opracowywać nowe produkty
szybciej
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SIMATIC IT jest stworzony na bazie normy ISA-95
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Architektura SIMATIC IT

Planowanie
i Logistyka

Poziom 4

Architektura SIMATIC IT, w pełni zgodna z normą ISA-95, jest stworzona jako zestaw
dedykowanych komponentów i bibliotek.
SCM

ERP System

PLM System

Zarządzanie zleceniami sprzedaży; Planowanie zapotrzebowania
materiałowego; Planowanie zasobów produkcyjnych i logistycznych

SIMATIC IT Components
Unilab

Interspec

Report Manager

MES

Poziom 3

SIMATIC IT Industry Libraries

Sterowanie

Poziom 0, 1, 2

Process Data Integration – OPC – RFID

Sterowanie
dyskretne

MES
Zarządzanie zleceniami, Harmonogramowanie, Zarządzanie
zasobami (materiały, maszyny, personel), Zarządzanie jakością i
wydajnością (KPI, OEE), Historian, Zarządzanie specyfikacjami,
Zarządzanie laboratorium, Raportowanie

SIMATIC IT Framework

Sterowanie
ciągłe

Zarządzanie projektami i zasobami, Zarządzanie wymaganiami,
Projektowanie i walidacja, BoM, Jakość, Zarządzanie dokumentacją,
Zarządzanie kosztami, Utrzymanie ruchu i gospodarka remontowa

Zarządzanie biznesowe

Business Data Integration – B2MML

Sterowanie
wsadowe

Zarządzanie cyklem życia produktu

Sterowanie

Inne
DB

HMI, Sieci, CNC, PLC, DCS, Czujniki, Napędy, Drive Systems,
Machine Vision, Zintegrowane bezpieczeństwo,
Komunikacja przemysłowa (Industrial Ethernet/ PROFIBUS)
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (1/5)
Interfejsy
 Integracja z ERP – zarządzanie danymi podstawowymi oraz import zleceń
 Integracja z systemem sterowania (urządzenia i zbiorniki)
Przepływ zadań

 Surowce
 Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
Realizacja produkcji

 System EBR (Electronic Batch Recording)
 Śledzenie ruchów materiałowych (Tracking & Tracing)
 Raportowanie produkcji

Siemens Industry Sector

Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (2/5) – Interfejsy
Integracja z ERP

Integracja z automatyką

 Import danych podstawowych

 Wymiana 3 typów wiadomości

 Definicje materiałów
 Listy materiałowe (BoM)

 Zdarzenia ze sterownika (informacje o
urządzeniu i partii wsadu)

 Receptury

 Wartości w kolejnych krokach

 Import zleceń produkcyjnych
 Przyjęcia towarów
 Zlecenia zakupu
 Zużycie materiałów
 Wydajność produkcyjna

 Ruchy materiałowe
 Przekazywanie zdarzeń i ruchów
materiałowych właściwym modułom w
celu aktualizacji genealogii lub danych o
partii wsadu
 Zarządzanie tankami
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (2/5) – Interfejs ERP
Integracja z ERP
 Import danych podstawowych
 Definicje materiałów
 Listy materiałowe (BOM)
 Receptury
 Import zleceń produkcyjnych
 Przyjęcia towarów

 Zlecenia zakupu
 Zużycie materiałów
 Wydajność produkcyjna
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (2/5) – Interfejs PCS
Integracja z automatyką
 Wymiana 3 typów wiadomości
 Zdarzenia ze sterownika
(informacje o urządzeniu
i partii wsadu)
 Wartości w kolejnych krokach
 Ruchy materiałowe

BRAUMAT faceplate typicals

 Przekazywanie zdarzeń i ruchów
materiałowych właściwym modułom w
celu aktualizacji genealogii lub danych
o partii wsadu
 Zarządzanie tankami

Embedded into WinCC explorer
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (3/5) – Przepływ zadań
Przyjęcie surowców

Zarządzanie zleceniami

 Import zleceń zakupu z ERP

 Import zleceń z ERP

 Zarządzanie dostawami

 Podział zleceń produkcyjnych do realizacji

 Rejestracja dostaw surowców

 Podział zleceń w zależności od możliwości
linii rozlewniczych

 Wybór miejsca docelowego dla surowców

 Sprawdzanie dostępności surowców
 Uwalnianie i bieżące monitorowanie
realizacji zleceń
 Eksport informacji o wydajności produkcji
do systemu ERP

 Synchronizacja zleceń w ERP z ręcznie
stworzonymi zleceniami w SIMATIC IT
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (3/5) – Przepływ zadań
Przyjęcie surowców
 Import zleceń zakupu z ERP

Order Management

 Zarządzanie transportem

 Download orders from the ERP system

 Rejestracja dostaw surowców

 Split process orders into plant orders

 Wybór miejsca docelowego dla
surowców

 Splitting of entries according to line capacity
 Check on Material Availability
 Release and Completion of orders
 Upload production performance to ERP
 Synchronization of ERP orders with manual
orders created in SIMATIC IT
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (3/5) – Przepływ zadań
Zarządzanie zleceniami
 Import zleceń z ERP
 Podział zleceń produkcyjnych do
realizacji
 Podział zleceń w zależności od
możliwości linii rozlewniczych
 Sprawdzanie dostępności surowców

 Uwalnianie i bieżące monitorowanie
realizacji zleceń
 Eksport informacji o wydajności
produkcji do systemu ERP
 Synchronizacja zleceń w ERP z ręcznie
stworzonymi zleceniami w SIMATIC IT
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (4/5) – Realizacja produkcji
EBR (Electronic Batch Recording) i
obliczanie wskaźników KPI
 Archiwizacja wiadomości w specjalnie
przygotowanych tabelach o strukturze
hierarchicznej

Śledzenie (Tracking & Tracing)
 Rejestracja ruchów materiałowych
 Na podstawie zdarzeń ze sterowania
wsadowego
 Na podstawie logiki w systemie MES

 Archiwizacja zmiennych procesowych

Raportowanie
 Świat obiektów BI dedykowany dla
przemysłu browarniczego
 Zestaw predefiniowanych raportów
 Łatwy dostęp do raportów przez
przeglądarkę
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (4/5) – Realizacja produkcji
EBR (Electronic Batch Recording)
i obliczanie wskaźników KPI
 Archiwizacja wiadomości w specjalnie
przygotowanych tabelach o
hierarchicznej strukturze
 Archiwizacja zmiennych procesowych
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (4/5) – realizacja produkcji
Śledzenie (Tracking & Tracing)
 Rejestracja ruchów materiałowych
 Na podstawie zdarzeń ze
sterowania wsadowego
 Na podstawie logiki w systemie
MES
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (4/5) – Realizacja produkcji
Raportowanie
 Electronic
Świat obiektówBatch
BI dedykowany
dla
Recording
przemysłu
browarniczego
and KPI
Calculation

 Zestaw predefiniowanych raportów

 Archiving of all messages into
 Łatwy
dostęp
do raportów
custom
object
tables przez
organized
przeglądarkę
in a hierarchical structure
 Archiving of continous process
data
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (5/5) – Model danych
Dedykowana biblioteka urządzeń (BIL – Brewery Industry Library)
 Typowe dla browarnictwa klasy urządzeń zawierające:
 Specyficzne atrybuty
 Cechy wpływające na genealogię produktu

Model bazodanowy wpierany przez funkcjonalność BIL
 Material Manager: klasy z właściwościami
 Przykładowe listy materiałowe (BoM) i definicje materiałów
 Product Definition Manager: przykładowe reguły produkcyjne PPR
 Production Order Manager: typy zleceń i pola użytkownika

Raportowanie
 Dedykowany dla przemysłu browarniczego świat obiektów połączony z oryginalnym
światem obiektów Production Suite (MES)
 Przykładowe raporty
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (5/5) – Model danych
Dedykowana biblioteka urządzeń
dla przemysłu browarniczego
 Typowe dla browarnictwa klasy
urządzeń zawierające:
 Specyficzne atrybuty
 Cechy wpływające na genealogię
produktu
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (5/5) – Model danych
Model bazodanowy wpierany
przez funkcjonalność BIL
 Material Manager: klasy z
właściwościami
 Przykładowe listy materiałowe (BoM) i
definicje materiałów
 Product Definition Manager:
przykładowe reguły produkcyjne PPR

 Production Order Manager: typy zleceń
i pola użytkownika
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego (5/5) – Model danych
Raportowanie
 Dedykowany dla przemysłu browarniczego świat obiektów połączony z oryginalnym światem
obiektów Production Suite (MES)

 Przykładowe raporty
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Główne funkcje SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego – Rozwiązanie LIMS – Unilab (1/2)
 Zintegrowany z MES w ramach idei






Kompletne zarządzanie jakością
Badania off-line
Badania at-line
Kierowanie procesem, lokalizacją
oraz próbkami nieznanymi w
łańcuchu dostaw (np. jako część
HACCP lub programów PAT)

TIA (Totally Integrated Automation)
 Silna współpraca pomiędzy
produkcją a zarządzaniem jakością

Integracja
z MES

LIMS/QMS

SIMATIC IT
UNILAB

Infrastruktura

 Rozwiązanie ukierunkowane na







fabrykę
Wielozakładowy
Wielojęzyczny
Zcentralizowane utrzymanie
Full client, web client, terminal server, 
PDA client

Wsparcie dla kodów kreskowych i
etykiet

specyfikacji – Harmonizacja danych
podstawowych
 R&D
 Analizy porównawcze

Scentralizowany

Działania
lokalne

 Integracja z łańcuchem dostaw
 Scentralizowane utrzymanie

Zarządzanie
ludźmi
i sprzętem

Zgodność

IT
Raportowanie

Jedna platforma dla korporacyjnego, lokalnego
oraz połączonego raportowania z MES
Zintegrowane SPC/SQC dla produkcji i kontroli
jakości
 Śledzenie ruchów materiałowych (T&T) z
bezpośrednim dostępem do analizy informacji

 Solidny system zarządzania
użytkownikami
 Kalibracja i zasady
utrzymania

 Zgodność z normami GLP,
GAMP, ISO 9001 ISO 17025
FDA21 CFR Part 11, ISA-95
 Korporacyjna zgodność w
zakresie raportowania, SOP itp.
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Główna funkcjonalność SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego – Rozwiązanie LIMS – Unilab (2/2)
SIMATIC IT Unilab koordynuje zarządzanie jakością pomiędzy centralą firmy a
poszczególnymi zakładami produkcyjnymi
Centrala

Zakład produkcyjny

Lab. centralne / R&D

Scentralizowany LIMS/QMS

 Badania kompleksowe

 Wielozakładowy (wielowydziałowy)

 Badania R&D

 Wielojęzyczny

 Analizy porównawcze

 Wspólne specyfikacje badań,
metody, procedury itd.

Lab. produkcyjne
 Badania at-line

 W pełni zintegrowany z ERP, MES,
PLM oraz z sprzętem kontrolnopomiarowym, itp.
 Pełna współpraca pomiędzy
laboratorium, produkcją i R&D

 Badania off-line
 Badania środowiskowe
 Kalibracje
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Główna funkcjonalność SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego – Rozwiązanie LIMS – Unilab (2/2)
SIMATIC IT Unilab koordynuje zarządzanie
jakością pomiędzy centralą firmy a
poszczególnymi zakładami produkcyjnymi

Zakład produkcyjny

Lab. produkcyjne
 Badania at-line
 Badania off-line
 Badania środowiskowe
 Kalibracje
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Główna funkcjonalność SIMATIC IT dla przemysłu
browarniczego – Rozwiązanie LIMS – Unilab (2/2)
SIMATIC IT Unilab koordynuje zarządzanie jakością pomiędzy centralą firmy a
poszczególnymi zakładami produkcyjnymi
Scentralizowany LIMS/QMS
 Wielozakładowy
(wielowydziałowy)
 Wielojęzyczny
 Wspólne specyfikacje badań,
metody, procedury itd.
 W pełni zintegrowany z ERP,
MES, PLM oraz z sprzętem
kontrolno-pomiarowym, itp.
 Pełna współpraca pomiędzy
laboratorium, produkcją i R&D
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SIMATIC IT w przemyśle browarniczym

 Trendy rynkowe dla przemysłu browarniczego
 Możliwości ulepszeń oraz korzyści wynikające z nich

 Typowy proces warzenia piwa
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 Siemens, ASKOM i przemysł browarniczy

Referencje SIMATIC IT w browarnictwie

Ponad 25 browarów

4 browary

10 browarów

3 browary

2 browary
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ASKOM i SIEMENS w browarnictwie
ASKOM zapewnia kompetencje w zakresie automatyki i zarządzania produkcją
oraz pełne wsparcie oferty firmy SIEMENS dla przemysłu browarniczego

zarządzanie
przedsiębiorstwem
zarządzanie produkcją MES
i kontrola jakości LIMS

sterowanie
i nadzór procesów

pomiary i napędy

SIMATIC IT
Brewery Industry Library

SIMATIC PCS7
BRAUMAT

SIMATIC S7
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SIMATIC IT w browarnictwie

Dziękuję za uwagę!

Tomasz Cwołek
tel. +48 32 3018195
kom.. +48 696 562457
kom
e-mail: tcw@askom.com.pl

