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Profil zákazníka

V současnosti patří společnost EKOLTECH spol. s r.o. mezi tradiční výrobce 
nábytku na Slovensku. Za pomoci vysoce kvalitní výroby se úspěšně etablovala 
mezi dodavateli pro společnost IKEA. Společnost vznikla v roce 1998, kdy 
oživila výrobu v bývalém výrobním podniku Mier a pokračovala ve více než 
stoleté tradici výroby nábytku ve Fiľakove. Díky nekompromisním požadavkům 
na kvalitu a rozsáhlým zkušenostem s povrchovou úpravou v nábytkářském 
průmyslu dokáže uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka. Nepřetržité 
inovace a investice do strojních zařízení vedou k dosažení nových standardů  
ve výrobě. Společnost Ekoltech se stala firmou roku 2014 na Slovensku.

Sídlo společnosti (Headoffice): Lučenec (SK)

Odvětví: Výroba nábytku

fakta 

• Téměř 1 000 zaměstnanců
• 5 600 kusů nábytku denně
• 50 typů výrobků v čase
• 370 různých komponentů
• 106 000 kusů komponentů vyrobených denně
• Až 1 500 000 operací denně

Přehled řešení

Výrobní informační systém MES Merz pro sledování parametrů a efektivity 
výrobních zařízení (OEE) včetně vizualizace výrobních dat, vytvoření 
funkcionalit pro údržbu (tzv. checklisty) a vytvoření systému generování 
alarmových hlášení s eskalačním mechanismem.

• Integrace:  ERP MFG/PRO

• Stroje: 76 strojů – CNC, vrtačky, pily, frézy, brusky, lakovací a práškovací 
linky, kompletační a balicí linky (COMEC, Giardina, FAM, OMAL, Moulding, 
Homag, Rover, Morbidelli, Process) 

• Hardware: dotykový terminál (MerzBox), PLC Fatek, LCD velkoplošné obrazovky

PoŽadaVkY na řešení 
• Okamžitá informovanost o stavu výroby

•  Sběr výrobních dat napříč celým výrobním procesem  
(od hrubého nářezu přes strojní úsek, povrchovou úpravu  
až na dokončující úsek, tj. balení a kompletaci)

• Schopnost začlenit všechny typy výrobních strojů používané  
ve výrobě do výrobního informačního systému

• Sběr výrobních dat se sledováním prostojů, výrobního cyklu,  
počtu kusů na zakázku a kvality (včetně typů vad) 

• Evidence pracovníků u strojů

MeS Merz POMÁHÁ 
S ŘÍZENÍM VÝROBY 
NÁBYTKU VE 
SPOLEČNOSTI 
EKOLTECH
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Situace Před zaVedeníM MeS Merz 

Před implementací výrobního informačního systému MES Merz využívala 
společnost Ekoltech ERP systém MFG/PRO a v rámci výroby se využívala 
papírová evidence.

 

iMPleMentace MeS Merz 

Spolupráce obou společností započala již v roce 2012 projektem sběru dat 
pro sledování parametrů a efektivity výroby u skupiny pěti strojů s jedním 
terminálem. Cílem projektu bylo položení základů pro systém sběru dat  
ve výrobě a jejich vyhodnocení prostřednictvím systému MES Merz tak, 
aby se dal rozšiřovat na další pracoviště. Dnes je ve společnosti EKOLTECH 
systém sběru dat nasazen na téměř 80 strojích.

 

řešení MeS Merz

Pozitivní výsledky pilotního projektu znamenaly další rozšiřování spolupráce 
mezi společnostmi Ekoltech a Merz. Systém sběru výrobních dat byl posléze 
rozšířen o vizualizaci  v rámci strojního úseku i vizualizace dat pro balicí úsek. 

Další projekt byl zaměřen na zapojení pracovníků údržby do systému sběru 
a vyhodnocování dat s využitím již existujícího hardwaru MerzBoxu u strojů. 
Cílem rozšíření stávajícího systému sběru dat MES Merz bylo doplnění 
o funkcionality pro údržbu, zejména elektronické sledování pravidelných 
preventivních údržbářských kontrol strojů, takzvaných checklistů. Navíc byla 
pro pracovníky údržby vytvořena zvláštní obrazovka se sadou funkcionalit, 
které umožňují přesnou evidenci každého zásahu.

Pro potřeby bezproblémového chodu výroby byl navíc vytvořen 
systém generování alarmových hlášení. Ten funguje na jednoduchém 
principu – pokud se zastaví balicí linka nebo stroj, přijde vybraným 
pracovníkům upozornění ve zvolené formě (SMS nebo e-mail). Jedná se 
o eskalační mechanismus, který podle délky a typu prostoje kontaktuje 
zodpovědného pracovníka. V případě nevyřešení závady automaticky 
informuje i vyšší manažerské pozice.

PřínoSY
•	 Celkové zefektivnění výrobních  

procesů a úspora nákladů

•	  Manažerské reporty nad společnou  
datovou základnou

•	 Okamžitý přehled o stavu pracoviště

•	 Sledování prostojů, výkonnosti  
strojů a kvality

•	 Úspory nákladů díky snížení  
prostojů strojů

•	 Správa a monitoring  
údržbářských činností

•	 Propojení informací o prostojích 
s preventivní i operativní údržbou

•	  Snížení administrativy a chybovosti  
při vykazování odvedené výroby

•	 Podpůrné informace pro zaváděné  
metodiky TOC a Lean Manufacturing

•	 Doplnění sledování dalších klíčových 
ukazatelů – KPI (např. OEE, Labour  
Losses, Kosu)

„SPOLEČNOST MERZ SE 
STALA NAšÍM ROVNOCENNÝM 
PARTNEREM. JEJÍ PRODUKT  
SE DENNODENNě PODÍLÍ  
NA ŘÍZENÍ NAšÍ SPOLEČNOSTI 
I NA STRATEGICKéM 
PLÁNOVÁNÍ. DÍKY VÝSTUPůM 
Z MES SYSTéMU MERZ  
MÁ VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
POTŘEBNé INFORMACE 
PRO VšECHNY HODNOTICÍ 
A ROZHODOVACÍ PROCESY.“
Ing. Dušan Pisár 
Výrobní ředitel ze společnosti EKOLTECH


