Jak zmniejszyã koszty obsùugi systemu
zaùadunku cementu przy okazji zwiêkszania
dostêpnoœci informacji kontrolnej?
Przypadek Cementowni NOWINY
... dane pochodz¹ce z wag elektronicznych, dla celów kontrolnych sprzeda¿y, byùy drukowane w formie
kwitu na przyù¹czonych do terminali wagowych drukarkach znakowych, zainstalowanych przy silosach
zaùadunkowych. Úladowe zapylenie pyùem cementowym stanowisk zaùadunkowych wywoùywaùo niestety
czêste awarie drukarek. Koszt utrzymania w sprawnoœci drukarek kwitów kontrolnych, okazaù siê na
dùu¿sz¹ metê znacz¹co wysoki, a brak wydruku kontrolnego podwa¿aù zaufanie do procedur sprzeda¿y.
Podjêto decyzjê o usuniêciu drukarek ze strefy zapylenia i przeniesieniu ich do dziaùu sprzeda¿y.
Po analizie rozwi¹zania okazaùo siê, ¿e koszt urz¹dzeñ interfejsowych, niezbêdnych do podù¹czenia
drukarek do istniej¹cych na terenie Cementowni ù¹czy œwiatùowodowych, jest zbyt wysoki, aby rozwi¹zanie miaùo sens ekonomiczny. Wybrano inne rozwi¹zanie, które opisuje ten raport.

Dostêpnoœã informacji – niedoceniany atrybut bezpieczeñstwa
Dla wielu z nas bezpieczeñstwo informacji kojarzy siê wyù¹cznie z zapewnieniem poufnoœci. W codziennej
praktyce biznesowej okazuje siê, ¿e inny aspekt bezpieczeñstwa informacji – dostêpnoœã, jest nie mniej
wa¿ny, a czêsto wrêcz krytyczny dla zapewnienia ci¹gùoœci funkcjonowania biznesu.
Brak dostêpnoœci mo¿e byã spowodowany przez wiele czynników:
○
○
○
○

awarie sprzêtu i oprogramowania,
ludzkie bùêdy,
ograniczenia czasowe („nie w tej chwili”, „ju¿ nie…”),
ograniczenia terytorialne („w tamtym budynku...”),

to tylko niektóre z przyczyn sytuacji znanych nam wszystkim na co dzieñ.
Pùacimy za nie najczêœciej straconym czasem, który ma swoj¹ wymiern¹
wartoœã. Dezorganizacja procesów, koniecznoœã powtarzania pewnych czynnoœci lub trudny do przewidzenia i dokùadnego zaplanowania czas realizacji
zadañ to oczywiste konsekwencje. Wzrost kosztów obsùugi, spadek wydajnoœci i zmniejszenie zysków nie s¹ tak oczywiste i bezpoœrednio dostrzegalne, co nie znaczy, ¿e nie wystêpuj¹.

Cementownia Nowiny

Cementownia Nowiny Sp. z o.o. od 1996 roku nale¿y do grupy przedsiêbiorstw koncernu Dyckerhoff. Przeprowadzony po prywatyzacji program
inwestycyjny pochùon¹ù sumê 250 mln marek niemieckich (ok. 128 mln Euro).
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Dostêpnoœã
(availability), to zgodnie
z definicj¹ przyjêt¹ w normie
ISO/IEC 13335-1:2004,
wùaœciwoœã bycia dostêpnym i mo¿liwym do wykorzystania na ¿¹danie,
w zaùo¿onym czasie, przez
autoryzowany podmiot.

Wœród ukoñczonych w 2000 roku inwestycji znalazùy siê automatyczne
terminale zaùadowcze cementu luzem na samochody i wagony.
Od 2001 roku, po zakoñczeniu budowy silosu wielokomorowego, klienci
cementowni odbieraj¹cy cement samochodami s¹ obsùugiwani przez piêã
nowoczesnych, zautomatyzowanych stanowisk zaùadowczych. £adowane
pojazdy zatrzymuj¹ siê na pomostach wagi a automatycznie opuszczaj¹ce
siê rêkawy zaùadowcze dozuj¹ do nich zaprogramowan¹ iloœã cementu.
Do punktu zaùadunkowego mo¿na dostarczaã cement ró¿nych rodzajów,
z ró¿nych komór silosu. Proces ùadowania przebiega w sposób hermetyczny, eliminuj¹c prawie w 100% zapylenie, jakie istniaùo przy systemie
ùadowania cementu luzem.
Tym nie mniej, œladowe iloœci pyùu cementowego ulegaj¹ rozproszeniu w powietrzu i w naturalny sposób osiadaj¹ na znajduj¹cych siê w pobli¿u obiektach i urz¹dzeniach – doprowadzaj¹c do awarii urz¹dzenia najmniej przystosowane do pracy w takich warunkach –
drukarki kwitów kontrolnych.

•ródùo problemów i zbêdnych kosztów

Proces dwukrotnego wa¿enia pojazdu, przed i po zaùadunku, jest êródùem dokùadnej informacji o rzeczywistej iloœci wydanego cementu. Dane pochodz¹ce z wag elektronicznych, dla celów kontrolnych sprzeda¿y,
s¹ drukowane w formie kwitu na przyù¹czonych do terminali wagowych drukarkach znakowych. Drukarki
oryginalnie zostaùy zainstalowane w pomieszczeniach wag przy silosach zaùadunkowych. Wspomniane
wczeœniej zapylenie pyùem cementowym stanowisk zaùadunkowych wywoùywaùo czêste awarie drukarek,
a co za tym idzie utrudniaùo realizacjê procedur kontrolnych. Wprawdzie system informatyczny, nadzoruj¹cy
proces sprzeda¿y, ma ci¹gùy dostêp do danych o zaùadunku, ale nie udostêpnia ich klientowi, który odbiera
cement z silosu.
Koszty utrzymania w sprawnoœci drukarek kwitów kontrolnych, okazaù siê na dùu¿sz¹ metê znacz¹co
wysoki. Brak wydruku kontrolnego podwa¿aù zaufanie do systemu sprzeda¿y i powodowaù zbêdne
polemiki pomiêdzy obsùug¹ i kierowcami pojazdów odbieraj¹cych cement.
Podjêto decyzjê o usuniêciu drukarek kwitów kontrolnych ze strefy zapylenia i przeniesieniu ich do pomieszczenia biurowego.
Z punktu widzenia przydatnoœci informacji o zaùadunku, optymalnym miejscem wydruku kwitów byùo pomieszczenie dziaùu sprzeda¿y, w którym dokonywane s¹ rozliczenia z klientami. W tym pomieszczeniu pracuj¹ osoby, dla których wiarygodna informacja o zrealizowanym kilkaset metrów dalej zaùadunku, stanowi
podstawê do zamkniêcia procedury i prawidùowego rozliczenia sprzeda¿y.
Z punktu widzenia kontroli jakoœci i bezpieczeñstwa funkcjonowania, posiadanie dokumentu kontrolnego,
powstaj¹cego w sposób automatyczny, bez poœrednictwa osób o przeciwstawnych interesach (kupuj¹cy vs.
sprzedaj¹cy) ma bardzo istotne znaczenie – obiektywizuje rezultat kontroli, stanowi¹c dowód sprzeda¿y.

Koncepcja systemu

W rezultacie wieloletniej wspóùpracy z firm¹ Elektroniczne Wagi Przemysùowe z Gdañska, która realizuje
serwis wag w Cementowni Nowiny, projekt, wykonanie i wdro¿enie rozwi¹zania zostaùy powierzone
mojej firmie.
Pierwotna koncepcja zakùadaùa przeniesienie drukarek przyù¹czonych do terminali wagowych poza strefê
zapylenia. Po analizie rozwi¹zania okazaùo siê, ¿e koszt urz¹dzeñ interfejsowych, niezbêdnych do podù¹czenia drukarek do istniej¹cych na terenie Cementowni ù¹czy œwiatùowodowych, jest zbyt wysoki, aby rozwi¹zanie miaùo sens ekonomiczny.
Wybraùem inne rozwi¹zanie. Postanowiùem wykorzystaã typowe elementy sieci Ethernet, przyù¹czone do
istniej¹cych w Cementowni, zapasowych wùókien œwiatùowodowych systemu automatyki przedsiêbiorstwa.
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Przy takim zaùo¿eniu minimalizuje siê koszt wykonania i utrzymania w ruchu ù¹czy pomiêdzy terminalami wagowymi i pomieszczeniem, w którym miaùy byã zainstalowane drukarki.
Kolejnym posuniêciem, maj¹cym na celu zmniejszenie kosztów rozwi¹zania byùo wybranie do realizacji
wydruków drukarki laserowej Kyocera-Mita, wyposa¿onej w interfejs sieciowy. Drukarki tego producenta
maj¹ bardzo niskie koszty eksploatacji. Maj¹ tak¿e zdecydowanie konkurencyjne, w relacji do innych marek,
caùkowite koszty posiadania (TCO), wyra¿ane jako ù¹czny koszt zakupu i trzyletniej eksploatacji. Dodatkowo,
interfejs sieciowy drukarek Kyocera-Mita posiada unikaln¹ funkcjonalnoœã serwera wydruku, który pozwala
na jednoczesn¹, niezale¿n¹ pracê do oœmiu kanaùów wydruku.
Dziêki takiemu rozwi¹zaniu nie byùy potrzebne modyfikacje istniej¹cego oprogramowania terminali. Zmianie
ulegùa wyù¹cznie konfiguracja interfejsu drukarkowego terminali wagowych – dostosowania kanaùu wydruku
do pracy na wspóùdzielonej drukarce sieciowej, zamiast drukarki indywidualnej.
Wbudowany interpreter jêzyka
PRESCRIBE umo¿liwia wytworzenie indywidualnej formy
wydruku dla ka¿dej z oœmiu
drukarek logicznych. Ta funkcjonalnoœã realizowana jest
autonomicznie (bez pomocy
komputera) przez wewnêtrzny
procesor drukarki. Wydruk z
terminala wagowego zostaje
wzbogacony o logo zakùadu,
identyfikator terminala zaùadunkowego i dane teleadresowe.
Obok przedstawiono widok
wydruku kwitu wagowego, uzupeùnionego przez drukarkê
informacjami wzbogacaj¹cymi
wydruk (fikcyjna treœã kwitu).
Godnym zwrócenia uwagi jest
fakt, ¿e otrzymanie takiej formy
wydruku nie wi¹¿e siê z ponoszeniem kosztów przygotowania specjalnego papieru – drukowanie odbywa siê
na zwykùym, ogólnie dostêpnym papierze, bez anga¿owania specjalnych zasobów informatycznych czy organizacyjnych.
Schemat zrealizowanego sytemu pokazuje zaù¹czony rysunek.

Rezultaty wdro¿enia

Zauwa¿alne, praktycznie od pocz¹tku eksploatacji, s¹ rezultaty w obszarze bezpieczeñstwa informacji –
znacz¹co zwiêkszyùa siê dostêpnoœã informacji kontrolnej.
Kwity kontrolne z zaùadunku s¹ drukowane w pomieszczeniu dziaùu zbytu – s¹ dostêpne dla osób realizuj¹cych rozliczenia z klientami natychmiast po zakoñczeniu zaùadunku, zanim jeszcze pojazd z cementem
pojawi siê przy bramie wyjazdowej.
Klienci odbieraj¹cy cement nie s¹ zmuszeni odnotowywaã sobie wyników wa¿enia (chocia¿ nadal mog¹ to
robiã dla wùasnych potrzeb). Ewentualne bùêdy lub omyùki popeùniane przez nich w tym momencie przestaùy
mieã wpùyw na prawidùowoœã obsùugi. Ró¿nice zdañ mog¹ byã wyjaœnione w dziale zbytu, na podstawie automatycznie tworzonego dowodu, bez koniecznoœci powrotu do stacji zaùadunku.
Usuniêcie drukarek kwitów kontrolnych ze strefy zapylenia przy terminalach zaùadunkowych znacz¹co podniosùo tak¿e niezawodnoœã systemu i jego gotowoœã operacyjn¹.
Caùkowite koszty wdro¿enia systemu powinny zwróciã siê w ci¹gu roku bior¹c pod uwagê tylko
oszczêdnoœci zwi¹zane z niezawodnoœci¹ nowego rozwi¹zania – nale¿y pamiêtaã równie¿
o oszczêdnoœciach wynikaj¹cych ze zmniejszonych kosztów obsùugi.
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Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani podobnymi rozwi¹zaniami lub innymi
rozwi¹zaniami z zakresu transmisji danych, bezpieczeñstwa
sieci komputerowych i ci¹gùoœci funkcjonowania biznesu
zapraszam do kontaktu i stronê na www.dsc.com.pl

DSC Andrzej Józef Majewski
80-034 Gdañsk
ul. Wawelska 15/15

................................................................
Andrzej Józef Majewski

tel. 0501 043 041
tel/fax. 058 300 45 40
www: www.dsc.com.pl
e-mail: biuro@dsc.com.pl
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