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СЪКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМИ
ВО – Висше Образование
I4.0. – Индустрия 4.0.
МСП – Малко и средно предприятие (я)
BIM – Моделиране на информация за изграждане
CPS – Кибер-физични системи
CRM – Управление на взаимоотношенията с клиенти
ERP – Информационна Система за Управление на ресурсите на предприятието
FDM – Добавъчен производствен процес чрез моделиране чрез отлагане
MES – Производствена Система за Изпълнение
IoT – Интернет на Нещата
IIoT – Интернет на Индустриалните Обекти
LOM - Добавъчен производствен процес чрез производство на ламинирани обекти
PLM – Информационна система за управление на жизнения цикъл на продукта
RFID – Радиочестотна технология за идентификация
SCM – Управление на веригата за доставки
STS - Добавъчен производствен процес чрез селективно лазерно синтероване
SLM - Добавъчен производствен процес чрез селективно лазерно топене
PDCA – Планирай, Направи, Провери, Действай (Plan Do Check Act)

7

ВЪВЕДЕНИЕ
Chain курсът: Стратегическа дигитализация на организациите, базиран на Наръчник
за обучаемите, е иновативна възможност за обучение за обогатяване и развитие на
знанията и компетенциите на студенти и МСП (мениджъри и собственици) за
подпомагане на тяхната роля в удовлетворяването на нуждите на компаниите във
връзка с I4.0.
Курсът е съставен от пет модула и се организира под формата на присъствени сесии,
включително практическа лаборатория. Продължителността на курса е 70
присъствени часа, общо 130 часа, и да се равнява на 6 ECTS. Научните области са
мениджмънт и инженерни науки.
Общите Цели На Курса са:
• Развитие на основни умения за създаване и управление на компании, които ще
функционират в рамките на новата парадигма и следователно ще бъдат основи на
индустриалната стратегия на 21 век;
• Разбиране на еволюцията на различни технологии и начина, по който те са
интегрирани в производствените процеси;
• Оптимизиране на използването на нови технологии чрез цикъл на продуктово
разработване и производство;
• Управление на квалифицирани човешки ресурси;
• Разбиране на новите възможности на пазарите.
Конкретните Цели На Курса са:
● Знания и разбиране: Знания и разбиране на основните понятия относно I4.0;
Разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени фирмите, както и
необходимите стратегически възможности и действия; Разбиране на
еволюцията на различни технологии и начина, по който те се интегрират в
производствените процеси;
● Прилагане на знания и разбиране: Способност за свързване и прилагане на
концепции; Способност за използване на обичайни инструменти за анализ за
формулиране на възмони изходи, интегриране на нови бизнес модели и нови
начини за управление на дигиталните организации;
● Извършване на преценки: Способност за оценяване на бъдещите възможности
в рамките на I4.0 и влиянието им върху представянето на фирмите; Способност
за критичен анализ на внедряването на проект за I4.0;
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● Комуникационни умения: Способност за използване на технически речник за
представяне на понятия, анализ и решения на реални/симулирани ситуации и
причините за появата им;
● Умения за учене: Способност за критично мислене и търсене на информация
във връзка с практически и теоретични проблеми.

МЕТОДОЛОГИИ
● Теория-практика (Представяне на Понятия; Примери и Приложение към
Реални Проблеми; Дискусия на Реални Казуси)
● Учене в екип и работа по проекти;
● Лаборатория за изпълнение на пилотен проект;
● Самостоятелно учене (прочитане на препоръчаните книги, както и
предоставените Chain брошура, Наръчник и Казуси за Изучаване по проекта
Chain)
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I. НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧАЕМИ
Настоящият Наръчник е насочен към обучаемите – студенти в сферата на висшето
образование и МСП (управители и собственици), като съдържанието отговаря на 5-те
модула в програмата и на вече разработените интелектуални резултати, а именно:
Интелектуален продукт 1: Индустрия 4.0: Цялостен подход, основни елементи и
въздействия, също наричан Брошурата (наличен на: https://chainproject.eu/brochure/) и
Интелектуален продукт 2: Набор от казуси: Анализ (наличен на:
https://chainproject.eu/case-studies/). На студентите и МСП се препоръчва да се
запознаят със съдържанието на ИП 1 и ИП 2, за да могат да разберат и научат полесно и по-добре модулите, разработени в рамките на настоящия Интелектуален
продукт 3: Курс: Стратегическа дигитализация на организациите. ИП 1 обхваща
определението за I4.0 и основните дефиниращи го елементи; преглед на теории за
иновации и технологична революция, както и илюстративни примери за
трансформация в резултат на I4.0, която оказва влияние върху икономиката и
обществото като цяло; основните очаквани ефекти от I4.0 в различни индустрии,
както и възможностите за МСП. ИП 2 събира казуси от компании, включително
стратегии и практики, реализирани в контекста на разширяващата се цифровизация и
предизвикателствата от новата парадигма, както и практически ефекти върху работа,
заетост, умения и бизнес модели.
Основната цел на проекта Chain е да създаде основа за развиване на нови
компетенции в студенти и МСП. Именно затова консорциумът по проекта разработва
Курс Chain: Стратегическа дигитализация на организациите, на базата на Наръчник
за обучаеми, което представлява иновативна възможност за обучение за обогатяване
и развитие на знанията и компетенциите на студенти и МСП (мениджъри и
собственици) за подпомагане на тяхната роля в удовлетворяването на нуждите на
компаниите във връзка с I4.0. По този начин, разработеният учебен материал има за
цел да бъде:
- Разделен в модули: Модулите са разработени по такъв начин, че да могат да се
използват независимо един от друг от обучаемите, ако те искат да използват само
теоретичната част на съдържанието. Но модулите са също взаимосвързани, което
позволява да се провеждат цялостни задълбочени анализи на дадени предприятия
във връзка с изучаване/прилагане на отделни проекти за I4.0. от страна на студенти и
управители в МСП, които желаят да постигнат плавен преход на предприятията си
към Индустрия 4.0. Целта на модулната структура е и да адресира конкретни нужди
на потребителите, като позволи лесна адаптация на генерираното учебно
съдържание.
- Базиран на дейности: Ученето, базирано на дейности (ABL) има за цел да стимулира
самостоятелното учене и да позволи на обучаемите да учат съгласно своите нужди и
умения. Използването на казуси от реални компании, внедрили 4.0., ще помогне да се
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получат знания на базата на практически примери, да се разбере и прилага по-добре
теорията от страна на обучаемите.
- Фокусиран върху цели: Методите на обучение, концентрирани върху участниците,
изместват фокуса на дейността от обучителя към обучаемите. Тези методи включват
активно учене, учене в екип, както и индуктивно преподаване и учене.
- Ориентиран към резултати: Ориентираното към резултати преподаване е насочено
към постиженията на участниците. Това може да се постигне посредством
ориентация в компетенциите, образователни стандарти (основно във формалното
образование) и др.

II. ПРОГРАМА НА КУРСА
Насоки за:
1) Подготовка на Наръчника - Насочен към обучаемите – студенти и МСП (управители
и собственици) със съдържание съгласно програмата от 5 модула и последователно
прилагане на разработените интелектуални продукти.
2) Тестване и валидиране на курса – Чрез събиране на предложения за подобрения от
участниците (обучаеми и преподаватели) в рамките на 4 пилотни събития (по едно
във всяка партньорска държава).

МОДУЛИ
Обучаемите ще получат подкрепа от преподавателския екип при анализа на своята
организация и изготвянето на писмен план за внедряване.

II. ТЕСТВАНЕ НА КУРСА CHAIN
Всеки от пилотните курсове ще тества общо 5 (различни) учебни модула и ще
предостави оставащата допълнителна информация под формата на онлайн ресурси.
Провеждането на тестване трябва да се състои от курс от по 5 модула с минимум 70
контактни часа и 130 часа на дистанционно обучение (напр. 9 присъствени еднодневни
обучения, 18 присъствени обучения по половин ден). На обучаемите ще бъде
предоставено следното описание и обучителни резултати от всеки модул, за да бъдат
подходящо информирани и подготвени за това какви знания, разбирания и умения се
очаква да придобият при финализиране на модулите.
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МОДУЛ 1

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНДУСТРИЯ 4.0

Описание

Целта на този модул е да бъде изучен в 10 контактни часа и
общо 20 часа, в които обучаемия да бъде ангажиран.
Модулът обхваща същественото за Индустрия 4.0 (I4.0), като
дефинира понятието и основните му елементи. Посредством
теоретичната основа, добрите практики и казуси
участниците следва да вникнат в обхвата на I4.0, ползите,
предизвикателствата и пречките пред внедряването ѝ.

Резултати от
След този модул обучаемите ще могат следното:
обучението:
Знания
и
Знания и разбиране: Да разберат историята на
Умения
индустриалните революции, обхвата на Индустрия 4.0,
основните ѝ елементи, ползите от нея, както и основните
предизвикателства и пречки пред реализацията ѝ.
Умения:
- Да разпознават приложението на Индустрия 4.0 в
производствени дружества и компании за услуги;
- Да участват в идентифицирането на възможности за
подобряване на процесите чрез използване на умения,
базирани на Индустрия 4.0.
- Да осигурят необходимото ниво на подкрепа, за да могат
обучаемите да разберат обхвата на Индустрия 4.0.
МОДУЛ 2
Описание

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНДУСТРИЯ 4.0
Този модул разглежда как една компания може да разработи
подходяща стратегия за Индустрия 4.0. Дефиницията за
„стратегия“ става много важна, когато знаем, че има голям
потенциал за създаване на стойност на базата на три
източника на ползи: намаляване на оперативните разходи,
повишаване на ефикасността и увеличаване на приходите.

Основните понятия в стратегията са свързани с нови
възможности за създаване на стойност, предоставени от
Индустрия 4.0.
Резултати от Знания и разбиране: Знания и разбиране относно основните
понятия във връзка със стратегията; Разбиране на
обучението:
Знания
и предизвикателствата, пред които са изправени фирмите по
отношение на Индустрия 4.0, както стратегическите
Умения
възможности и необходими действия.
Умения /прилагане на знанията и разбирането/: Умение за
свързване на понятия; Умения за прилагане на
инструментите за анализ за изграждане на стратегическа
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пътна карта; Умение за оценка на стратегическите
възможности пред фирмата и ефекта им върху бизнес
представянето.
МОДУЛ 3
Описание

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИЯ 4.0
Целта на този модул е да се проведе в 10 контактни часа и
общо 20 часа ангажираност на обучаемия.
Породена от появата на нови технологии, Индустрия 4.0
представлява ново поколение от свързани, роботизирани и
интелигентни заводи. В резултат на дигиталната революция
границите между физическия и дигиталния свят се размиват,
за да отстъпят място на свързания завод 4.0, в който си
взаимодействат работници, машини и продукти. Индустрия
4.0 е предизвикателство и реална възможност за
индустрията.
Тази революция обаче е придружена от много промени,
които е важно да идентифицираме, разберем, подкрепяме и
управляваме.
• Затова преди всичко тази революция трябва да бъде
разгледана на фона на великите индустриални революции.
• На второ място, ще представим различните видове
управление, които съпътстват тези революции.
• На трето място, ще се фокусираме върху ограниченията на
тези видове управление, особено ефекта им върху здравето
на операторите: основно стрес и изтощение.

• В четвъртия раздел ще коментираме нови форми на
управление, които дават свобода на операторите (напр.
„освободени“ компании).
Резултати от Знания и разбиране: Разбиране на различните управленски
парадигми, техния ефект върху хората като оператори, както
обучението:
Знания
и и възможностите, произтичащи от прилагане на Индустрия
4.0.
Умения
Умения: Умение за корелация на управленски практики и
ефекти, които могат да се наблюдават в дадена компания,
както и анализ на това какви практики биха били полезни в
контекста на Индустрия 4.0.
МОДУЛ 4

ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯ 4.0

Описание

Целта на този модул е да се проведе в 10 контактни часа и
общо 20 часа ангажираност на обучаемия. Той обхваща
различните технологии, които поддържат концепцията за
Индустрия 4.0. Има описание на всяка технология, както и
примери за нейното приложение. След това се разглежда
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взаимната им допълняемост, за да бъде дефинирана една
обща цел преди прилагането им.
Резултати от
Знания: Разбиране на различните технологии в Индустрия
обучението:
Знания
и 4.0, техните ползи, както и основните съображения за
използването им.
Умения
Умения: Оценка на ефекта от всяка технология върху
индустриалните компании; Оценка на интереса им за
специфична компания; Изграждане на визия, фокусирана
върху Индустрия 4.0, за дадена компания, преди
дефиниране на план за изпълнение.
МОДУЛ 5

CHAIN ЛАБОРАТОРИЯ: КАК ДА СТАРТИРАМЕ ПИЛОТЕН
ПРОЕКТ?

Описание

Този модул осигурява на обучаемите пътна карта за
реализация на пилотен проект за дигитална трансформация
на МСП. Обучаемите трябва да изберат конкретна компания,
за която да реализират пилотен проект.
Резултати от Знания и разбиране: Разбиране на предизвикателствата,
пред които са изправени фирмите във връзка с Индустрия
обучението:
Знания
и 4.0, както и стратегическите възможности и необходими
действия.
Умения
Умения /прилагане на знанията и разбирането/: Способност
за прилагане на инструментите за анализ за разработване на
пилотен проект в МСП; способност за разбиране на ефекта на
различни нива – стратегическо, човешки ресурси,
технология, управление.
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III. ПРОГРАМА НА КУРСА

МОДУЛ 1: Въведение в Индустрия 4.0
1. ОПИСАНИЕ
Целта на този модул е да бъде изучен в 10 контактни часа и общо 20 часа, в които
обучаемия да бъде ангажиран. Модулът обхваща същественото за Индустрия 4.0
(I4.0), като дефинира понятието и основните му елементи. Посредством теоретичната
основа, добрите практики и казуси участниците следва да вникнат в обхвата на I4.0,
ползите, предизвикателствата и пречките пред внедряването ѝ.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Знания: След този модул обучаемите ще могат да разберат историята на
индустриалните революции, обхвата на Индустрия 4.0, основните ѝ елементи,
ползите от нея, както и основните предизвикателства и пречки пред реализацията ѝ
Умения: След този модул обучаемите ще могат да разпознават приложението на
Индустрия 4.0 в производствени дружества и компании за услуги; да участват в
идентифицирането на възможности за подобряване на процесите чрез използване на
умения, базирани на Индустрия 4.0.
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3. УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ
3.1. Какво представлява I4.0? – Откъде произлиза
терминът?
Терминът Индустрия 4.0 олицетворява четвъртата индустриална революция. За да се
обясни терминологията е необходимо разбиране на историята в производствената
индустрия в рамките на трите предходни етапи на развитие, които се надграждат.
Първата индустриална революция, белязана от развитието на парния двигател,
започва през 1750 г. Възможността за използване на машини за изпълнение на
работата се превръща в основата за индустриализация и компаниите се развиват от
работилници в индустриални предприятия. Втората индустриална революция
започва около 1870 г. и се характеризира с електрически захранвани машини и
принципа на поточната линия (масово производство, базирано на разделение на
труда). Производствените заводи стават все по-ефикасни, а масовото производство
става възможно. Третата индустриална революция започва през 60-те години на 20
век с повишеното използване на ИТ и електроника в производството.
Автоматизацията улеснява и двете и също по-разнообразно серийно производство.
(Bauernhansl 2017; Kreutzer/Land 2016; Siepmann 2016)
Променливостта на пазарите, навлизането на нови международни пазарни
участници, демографските изменения, промените в глобалния логистичен поток,
персонализираните продукти и все по-сложните процеси са примери за развития,
които принуждават компаниите да реагират, за да запазят своята
конкурентоспособност като производствени компании в Европа. След появата на
механичните процеси, електричеството, електрониката и информационните
технологии в компаниите, „Индустрия 4.0“ като четвърта индустриална революция
описва използването на цифровизация отвъд границите на компанията за свързване
на т.нар. кибер-физични системи чрез Интернет на нещата.
Тълкуването на Индустрия 4.0 за целите на този курс е следното:
Индустрия 4.0 описва повсеместното навлизане на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) и тяхната връзка с Интернет на нещата,
услугите и данните, с цел контрол в реално време на производството и мрежите за
създаване на стойност. Автономни обекти (работни елементи, системи за
съхранение и конвейери, роботи, както и машини и оборудване), мобилни
комуникации, сензори и задействащи механизми в реално време и ИКТ позволяват
изместване на парадигмата от една централизирана контролна система към
децентрализирана, гъвкава координация на самоконтролиращи се процеси. Това
съответно позволява бърза, децентрализирана и гъвкава реакция на клиентските
изисквания и икономично производство с голямо разнообразие и малки партиди,
както и успешното въвеждане на нови, ориентирани към клиента бизнес модели.
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Това води до допълнително повишаване на конкурентоспособността. Всяка
компания трябва да открие или дефинира своя собствена комбинация и пътна карта
за въвеждане на Индустрия 4.0.

3.2. Разграничение на концепциите
„Индустрия 4.0“ е маркетингов термин, който се използва и в научната комуникация и
означава „бъдещ проект“ (високотехнологичен стратегически уебсайт). Т.нар.
четвърта индустриална революция, за която се отнасят числата, се характеризира с
индивидуализация (дори при масово производство) или хибридизация на продукти
(комбиниране на производство и услуги) и интегриране на клиенти и партньори в
бизнес процеси и добавена стойност (Bendel 2019).
В момента няма общовалидна дефиниция на термина „дигитална трансформация“. В
допълнение, термините цифровизация и дигитализация често са взаимнозаменяеми
(Schallmo and Williams, 2018, BDI and Roland Berger, 2015). В следващите глави ще
бъдат обяснени понятията Индустрия 4.0, както и допълнителни кибер-физични
системи, както и ключовите елементи на Индустрия 4.0.

3.2.1. Какво представляват цифровизиране,
дигитализация и дигитална трансформация?
Кои идеи да прилагаме?
Фрейзи /Fraysee (2013)/ базира определението си за дигитализация на три различни
подхода: първо, от гледна точка на бизнеса, дигитализацията представлява
частично или цялостно изменение на продукт, услуга, търговска марка или бизнес
дейности в цифровия свят. Тази трансформация взема предвид информационната
технология и комуникация, както и свързани употреби при консумация. На второ
място, от организационна гледна точка, тя е свързана с извършването на промяна за
интегриране на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) в процесите и
организацията на работа. На трето място, тя може да се дефинира като експлозия на
живот, ежедневно свързан с множество екрани. Бренен и Крайс обаче базират своята
дефиниция на третата гледна точка на Фрейзи, социалния живот и начина, по който
хората си взаимодействат във второто десетилетие на 21 век (Бренен, Крайс, 2014;
Bloomberg, 2018).
В тесния смисъл, дигитализацията в индустриалния контекст може да се дефинира
като трансформация на бизнес модели посредством използване на дигитални
технологии и тяхната базирана на Интернет на Нещата (IoT) мрежа за създаване на
стойност (Валмюлер, 2017; BMWI, 2015). Това предполага увеличаващата се
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трансформация на (цялата) аналогична информация в данни, които могат да се
обработят с помощта на информационна технология (цифровизиране).
Дигитализацията може да се състои на три нива: (1) продукти и услуги; (2) процеси и
решения и (3) бизнес модели (Мацлер и колектив, 2016).
По принцип, дигитализацията изисква интеграцията на цифрови технологии в
ежедневието чрез цифровизирането на всичко, което може да се цифровизира.
Следователно, цифровизирането може да се дефинира като превръщането на
аналогова информация от всякакъв вид (текст, снимки, глас и др.) в цифров вид
(Шалмо и Уилямс, 2018) с помощта на подходящи електронни устройства (като
скенер или специализирани компютърни чипове), като така информацията може да
се обработва, съхранява и предава чрез цифрови вериги, оборудване и мрежи. В
този контекст се използват три термина, които до известна степен се припокриват в
литературата: дигитализация, Интернет на Нещата (IoT) и Индустрия 4.0 (I4.0).
Термините частично се припокриват и могат да бъдат аналитично разграничени като
следва (вж. Фигура 1): Дигитализацията обхваща цялата консуматорска IoT област
(потребителски IoT, напр. смартфони, телевизори) и голяма част от Индустрия 4.0,
като последната част се припокрива с IoT (Индустриален IoT), но има и компоненти,
които могат да функционират без интернет технология (напр. автоматизация,
производствени системи за изпълнение [MES]).
По-малка, но важна част от Индустрия 4.0 не включва цифровите технологии, които
представляват lean (оптимизирано) производство – мениджмънт и хора (напр.
въпроси, свързани с приемането). На последно място, налице са и цифрови
технологии извън обхвата на термините IoT и Индустрия 4.0 (напр. цифрово радио
предаване) (Бишоф, Шандл и Брунер, 2017).

Фигура 1: Дефиниция на термините в дигитализацията
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3.2.2. Кибер-физичните системи (CPS) като
технологични фактори и икономически движещи
сили на I4.0
Кибер-физичните системи (CPS) се считат за технологични двигатели или фактори за
осъществяване на Индустрия 4.0. Те свързват виртуалния свят (кибер) с реалния свят
(физически). Кибер-физичните системи в производството включват интелигентни
машини, системи за съхранение и ресурси, които независимо обменят информация,
предизвикват действия и се контролират помежду си. Те са моделирани така, че да
създават интелигентно свързани заводи и вериги от стойност, които позволяват погъвкаво, ефикасно и персонализирано производство. По принцип, кибер-физичните
системи могат да се използват и в непроизводствени приложения и се състоят от три
компонента:

ТАБЛИЦА 1: КОМПОНЕНТИ НА КИБЕР-ФИЗИЧНИТЕ СИСТЕМИ (ICV 2015)
• Физически
компонент
• Интелигентен
компонент
• Мрежов
компонент

Вградени
системи

Физическите предмети (устройства, сгради, транспортни средства, производствени
съоръжения, логистични компоненти и др.), които съдържат „интелигентен“
компонент (сензори, съоръжения за съхранение и др.) се наричат вградени системи.
Тези вградени системи са широко налични в наши дни. Новото е, че те са в мрежа
помежду си и в интернет. Свързването в мрежа позволява на отделните обекти да
комуникират помежду си.
Описаната комуникация е възможна в резултат на развитие в различни области.
Взаимодействието между електроника, софтуерно инженерство, мрежи и
механотроника оформя развитието на кибер-физичните системи.
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ТАБЛИЦА 2: РАЗВИТИЕ В ПОСОКА НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ
ИЗТОЧНИК: ИЛЮСТРАЦИЯ НА АВТОРА, БАЗИРАНА НА ICV 2015, GAUSEMEIER ET
AL. 2014, KAGERMANN ET AL. 2013)
Миниатюризация на електрониката – подобрено представяне с намалени
изисквания за размер

киберфизични
Мрежи от информационни системи – Сливане на физически и виртуални светове системи
Софтуерно инженерство – подобрено представяне на програмните езици

Прогресивна механотроника – Интелигентно
информационна и комуникационна технология

поведение

посредством

Развитието в е посока към още по-всеобхватни системи с повече свързани
компоненти. Отправната точка са затворени, вградени системи. Пример за това е
автономно контролирана въздушна възглавница. На следващия етап на развитие се
свързват две или повече вградени системи, макар и в затворена система (напр.
автоматично паркиране на автомобил). Ако мрежата излезе извън тази затворена
система, говорим за кибер-физични системи. Пример за такава е интелигентно
кръстовище. То използва данни от съобщения за задръствания с цел оптимално
контролиране на трафика.

Фигура 2: Етапите на развитие на вградени системи за Интернет на Нещата, Данните и Услугите
(източник: acatech 2011)

3.2.3. Ключови елементи на Индустрия 4.0
Важно е да се разбере, че изолираното използване на съвременни технологии като
RFID, изчисления в облак, добавена реалност, вградени системи и големи данни не е
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същото като внедряване на Индустрия 4.0.1 Реалното внедряване може да е налице
само при използване на кибер-физични системи в контекста на цялостната
интеграция.

ТАБЛИЦА 3: КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ В КОНТЕКСТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0

ТЕРМИН

АВТОР

Добавена
реалност
(AR):
... е комбинация от реалност, която е видима, и реалност,
която се генерира от компютър. В допълнение на ● Roth 2016. p. 261.
реалните му възприятия, AR дава на потребителя ● Mayer/Pantförder 2014,
допълнителна информация, пряко свързана с тези p. 486-487.
възприятия. Пример: показване на допълнителна • Craig 2013, p. 1-2.
информация чрез камера или мобилно устройство
(очила за данни, смартфон).
Големи данни:
…представляват информационен обект, който се ● De Mauro et al. 2016, p.
характеризира с голям обем, разнообразие и скорост, 131.
което изисква специфични методи за анализ и • Curry 2016, p. 31.
технологии с цел превръщане в стойност.
Изчисления
в
облак: ● Fallenbeck/Eckert 2014,
... се отнася до хардуерните функции, софтуерните или p. 397-431.
дигитални приложения, налични като услуги през
● Ortner/Gerhardter 2012,
интернет. Приложенията се съхраняват във виртуален
p. 37-42.
„облак“, управляван от доставчик – облакът е
• Mell/Grance 2011, p. 3.
аналогичен на център за данни.
Кибер-физични производствени системи (CPPS):
… представляват кибер-физични системи, използвани в
● Wiesner/Thoben 2017,
производствената
индустрия,
които
позволяват
p.63.
постоянно следене на продуктите, средствата за ● Siepmann 2016, p. 29.
производство и производствените системи с оглед ● Vogel-Heuser 2014, p.
промяна на процесите. CPPS промотира нови 39-40.
производствени процеси за намаляване на времето до • Kagermann et al. 2013,
лансиране на пазара и оптимизиране на качеството и p. 84.
разходите.

1

Виж обяснението на термините във връзка с Индустрия 4.0 в таблицата по-долу.
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ТЕРМИН

АВТОР

Кибер-физични
системи
(CPS):
... дефинират смесване на физически и дигитални
● Paetzold 2017, p. 28.
системи чрез използване на задействащи устройства за
● Bondavalli 2016, p. VII.
пряко влияние и сензори за мониторинг и улавяне на
● Bauernhansl 2014, p. 15.
физическата
среда.
Предметите,
сградите, ● Geisberger/Broy 2013, p.
оборудването
и
производствените
съоръжения 244.
съдържат логистични компоненти и са оборудвани с ● Kagermann et al. 2013,
вградени системи, които им позволяват да комуникират p. 84.
през интернет. CPS комбинират различни инженерни ● Spath et al. 2013,
подходи в областта на механика, електроника, ИТ, • VDI 2013, p. 3.
контрол, термодинамика и разработване на материали.
Вградени Системи:
... са софтуерни и хардуерни компоненти, интегрирани ● Bauernhansl et al. 2014,
p. 15-16.
във всеобхватна, техническа система, която обслужва
• Kagermann et al. 2013,
изпълнението
на
специфични
за
системата
S.85.
функционални характеристики.
RFID
(Радио
честотна
идентификация):
... описва идентификацията на различни обекти чрез
използване на четци и електромагнитни вълни, ● Siepmann 2016, p. 51-53.
предавани от RFID етикети, прикрепени към предмета. ● Krieger 2014,
Идентификацията на обекти по веригите на логистични Abrufdatum: 19.12.2018.
процеси, както и свързването на обекти и информация и • Geisberger/Broy 2013, p.
254.
следователно оптимизацията на процеси са целите на
използване на RFID системите.
Индустриален Интернет На Нещата (IIoT)
... описва интеграцията на IoT технологии в ● Müller/Voigt 2018, p.
индустриалната верига на стойност. Целта е наличие на 659.
изцяло дигитализирани, самоконтролиращи се и • Lee/Zhang 2017, p. 335.
децентрализирани индустриални вериги на стойност.
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ТЕРМИН

АВТОР

Интернет
На
Нещата
И
Услугите
(IoTS):
... описва нещата, които са оборудвани с IP адреси и ● Bauernhansl 2016, p. 16могат да обменят информация с други предмети и ИТ 17.
системи чрез сензори и микрочипове и да оттеглят и ● Siepmann 2016, p. 26използват предоставените услуги. IoTS описва 27.
„разширението на повсеместния интернет“ до различни ● Schlick et al. 2014, p. 57ежедневни обекти, наречени Интелигентни Продукти, 84.
● Kagermann et al. 2013.
които се превръщат в неразделна част от интернет.
• Ashton 2009.
Интелигентен
Завод:
Отделни компании или групи от компании, които
използват ИКТ (информационни и комуникационни
технологии) за разработване, производство и логистика
на продукти и интерфейс с клиентите, за да могат да ● Roth 2016. p. 265.
реагират по-гъвкаво на входящите запитвания. ● Bauernhansl 2014.
Интелигентният Завод може да се справи с ● Kagermann et al. 2013.
комплексност, по-сигурен е и позволява по-ефикасно • Heng 2014, p. 4-5.
производство. Комуникацията между хора, машини и
ресурси е непосредствена и съпоставима с тази в
социална мрежа.
Изкуствен Интелект
… е науката за това как компютрите правят неща, в които
● Rich 1983.
в момента хората са по-добри. Това е технологията,
● Ertel 2011.
която позволява на машините да си взаимодействат с
● Maheshwari 2019.
хора, данни и цели екосистеми и да се учат от това, за да
• Neugebauer 2018.
могат да правят повече от нещата, които могат само хора
или само машини.
Добавящо Производство
… се използва за създаване на триизмерни предмети от
цифров модел чрез добавяне на слой след слой. То ● Maheshwari 2019.
позволява на дизайнерите и производителите да ● Gebhardt 2017.
изграждат комплексни части като инструменти, играчки, • Kumar, Pandey,
резервни части и др. за само част от разходите, Wimpenny 2018.
необходими за закупуване на реалния продукт, и пести
време от процеси на копиране, отливане и оформяне.
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3.2.4. Добри практики
Индустрия 4.0 е силно повлияна от технологиите област, която представлява
въведение в иновативните ИКТ технологии. На практика в момента текат множество
процеси, чийто фокус е основно технически (виж таблицата по-долу).
ТАБЛИЦА 4: ПРИМЕРИ ЗА ИНИЦИАТИВИ В ИНДУСТРИЯ 4.0 В КОМПАНИИ
(SAUTER ET AL., 2015)
I4.0
ИЗПОЛЗВАНИ
КОМПАНИЯ
КЛОНОВЕ
ИНИЦИАТИВА
ТЕХНОЛОГИИ
•

Daimler AG

Автомобилна
индустрия

Оптимизация на
производствената
логистика чрез
проследимост

•

•
•

Festo AG & Co.KG

Технология
за
задвижване

Интелигентен
завод – гъвкаво
just-in-time
производство с
оптимално
използване на
капацитета

•
•

•

HARTING
Technologiegruppe

Maschinenfabrik
Reinhausen
GmbH

Електронни
компоненти

Енергетика

Интегрирана
индустрия –
Следваща стъпка

Производствени
системи
(MES) ›MR-CRM‹

•

•
•

Ad-hoc свързваеми в
мрежа сензори
Проследимост и
изображение на
системата в реално
време
Интерфейс със
съществуващи CPS и
логистична верига
Стандарти за
интерфейс за
производствени
модули
Модулен
/самоконфигуриращ
се софтуер
Симулация на
поръчка и
производствена
подредба
Проследимост,
обратна връзка в
реално време и M2M
чрез използване на
RFID технология
Вертикална
интеграция (от ниво
завод с RFID и
сензори до SAP
бекенд система
CPS
Интерфейс на
неутрална мрежа от
лица и машини
(вертикална
интеграция на ERP,
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Siemens AG

Würth Group

Технологична
група

Софтуерни и
автоматизирани
решения за
интелигентен
завод

Технология
за свързване,
управление
на С-части

Трансфер на
данни от
материални
запаси и оптична
система за
поръчки,
базирана на
система Kanban

•
•
•
•

NCP програми и
контрол на
качеството)
Напълно
интегрирана
автоматизация
PLM софтуер
Дигитално
изображение на
завода
Проследимост и
M2M комуникация
за предаване на
данни за
материални запаси

За повече информация относно прилагане на дигитализация и текущи бизнес
проекти, погледнете по-подробните примери на практики в раздел 3.2.6
Допълнителни примери от практиката на прилагане на Индустрия 4.0 в настоящия
модул.

3.2.5. Тенденции и пречки
Дори по-малки, по-мощни и най-важното – по-евтини електронни компоненти сега
могат да оборудват хардуерни елементи със сензори. Интелигентните материали
позволяват безжично предаване на данни. Понятието за свързаност на Индустрия 4.0
преминава отвъд производствените заводи и интегрира клиенти, бизнес партньори и
процеси в облачна платформа.
Новите технологии като добавящо производство позволяват на индустрията бързо да
реагира на нуждите на отделни клиенти. Охранителите в заводите отстъпват място
на чувствителни роботи, които могат да усещат хората и да работят заедно с тях
„ръка за ръка“.
В дългосрочен план Индустрия 4.0 ще доведе до производствени системи, които ще
могат да се организират независимо. От друга страна, има пречки пред развитието на
Индустрия 4.0, свързани например със способността на машините да надзирават
работници, което ги лишава от поверителност и лично пространство (Rauch et al 2019)
и създава зависимост от роботи. Друг пример е липсата на експертни знания (липса
на култура, визия или вътрешно обучение в дигиталната сфера, както и липсата на
специалисти са пречки пред ускореното развитие на Индустрия 4.0). Препятствията
пред развитието на Индустрия 4.0 се дължат на липсата на регулаторни изисквания и
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работни процедури в развиващите се държави, липсата на действащо
законодателство за разработване на изчисления в облак, кибер сигурност, добавена
реалност, изкуствен интелект (Emmer et al. 2017; Türkes et al.2019).
Следващите глави представят новите тенденции, обобщени в Gartner Hype-Cycle, и
илюстрират пречките, рисковете и предизвикателствата пред промяната.

3.2.5.1. Gartner Hype-Cycle и Петте Мегатенденции на 2019
Hype Cycle за развиващите се технологии събира информация от над 2 000
технологии, които консултантската и изследователска компания Gartner профилира
в кратък набор от най-важните технологии и тенденции. С фокус върху развиващите
се технологии, този Hype Cycle е силно ориентиран към тенденциите, които се
появяват през първата половина от цикъла. Тази година Gartner променя
ориентацията на Hype Cycle така, че да се насочи към нови технологии, които не са
били отбелязвани в предишни издания на Hype Cycle. Тези технологии също са
важни, но някои от тях са станали неразделна част от бизнес операциите и вече не са
„нови и развиващи се“, а други съществуват от много години. (Gartner 2019)
На базата на този анализ се идентифицират пет мегатенденции. През 2019 г. те са
свързани с взаимодействието между човек и машина. Според Gartner използването
на комплексни системи с изкуствен интелект е от решаващо значение за успеха на
компанията (Pütter 2019; Panetta 2018)
1. Сензори И Мобилност: същината на интернет на нещата (IoT) са сензорите. В
рамките на 10 години ще се създаде 3D карта на Земята, прогнозира Gartner.
Бизнесите ще използват физическото пространство за взаимодействие със своите
клиенти. Сега те трябва да проверят използването на камери с 3D сензори,
дронове (за доставки) и автономни превозни средства. Ключовата дума е
„автономни превозни средства“: в бъдеще такива ще се използват за движение по
въздух.
2. „Допълване“ на човека: още по-новаторски протези заместват или подпомагат
човешките крайници. Т.нар. екзоскелети, например, които поддържат
работниците, изглежда дават супер сили, като същевременно щадят гръбнака,
ставите и мускулите. Това не само повишава възможностите в областта на
производството и транспорта, но и помага на медицинските сестри – и на техните
пациенти. В бъдеще терминът „добавен (augmented) човек“ ще важи и за
използването на биочипове и добавен интелект.
3. Пост-Класически Изчисления и Комуникации: пост-класическите изчисления се
характеризират от изцяло нови архитектури. Например, сателитите Low Earth
Orbit (LEO) намаляват забавянето на интернет връзката. Това ще позволи на
домакинства и бизнеси в отдалечени региони да се свързват. За отговорниците за
стратегически решения в компаниите технологии като 5G, Next Generation
Memory и Nanoscale 3D печат са интересни възможности.
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4. Дигитални Екосистеми: Gartner разбира дигиталните екосистеми не само като
свързване на компании – първоначално вероятно конкуренти – доставчици и
партньори, но и като участие на неща. Необходимите технологии са свързани с
децентрализирана мрежа, графики за знания (визуализация на структури,
съдържащи обекти и връзки), синтетични данни (изкуствено генерирани данни,
например, за тестване на производствени съоръжения и модел за обучение) и
DigitalOps (дигитализирана разработка на DevOps, съкращение от думите за
„разработване“ и „операции“).
5. Новаторски AI и Анализ: Бизнесът се отказва от традиционните решения за BI
(Business Intelligence). Вместо това работи с адаптивно машинно обучение, Edge
AI, edge analytics и графичен анализ. AI работят с модела „като услуга“ (AI PaaS).

Фигура 3: Gartner Hype Cycle за дигитален маркетинг и реклама 2019 (Gartner 2019)

За всяка тенденция Gartner определя позиция по времева ос и ниво на ефикасност,
както е показано на Фигура 3. Така 5G достига високо ниво на използваемост в
рамките на две до пет години и ще има голям ефект. Още по-голямо – а именно
„революционно“ ще е въздействието на добавения интелект и Edge AI. Gartner
определя революционен потенциал и за децентрализирана мрежа. Това обаче става
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видимо
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Фигура 4: Матрица на приоритетите на развиващите се технологии за 2019 г. (Gartner 2019)

3.2.5.2. Бариери, рискове и предизвикателства
Наред с описаните тук възможности и възможни приложения, налице са и
разнообразни рискове и предизвикателства, свързани с широкото свързване в мрежа.
Някои от тези рискове и предизвикателства са описани в настоящия раздел (виж
фигура 5).

Фигура 5: Рискове и предизвикателства при прилагането на Индустрия 4.0 (PwC 2014 and
Kagermann et al. 2013)
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За да могат да се използват широко кибер-физичните системи, е необходимо да е
налице инфраструктура, която е високоефективна. Настоящата комуникационна
мрежа не може да гарантира такова качествено и количествено високо ниво на обмен
на данни, което прави разширяването на текущата комуникация едно от основните
изисквания за прилагане на Индустрия 4.0. За да постигнем това се нуждаем от
индустриална широколентова инфраструктура, която предлага гарантирана
латентност, стабилност на системата и качество на услугите, и може да постигне това
с гарантирана, обща широколентова система. Основните изисквания за ефективна
широколентова инфраструктура, която да обслужва множество потребители, са
опростяването, мащабируемост, сигурност, наличност и достъпност (Kagermann et al.
2013, p. 49).
Поради наличността на данни в облака и интеграция отвъд границите на фирми и
държави се създават много интерфейси, което създава възможност за потенциални
атаки. Тези атаки могат да приемат много различни форми. От една страна,
например, производствените данни са ценни и следователно са желана плячка. Може
да се приеме, че ще има опити за придобиване на тези данни посредством
индустриален шпионаж. В допълнение, могат да възникнат и проблеми сред
потребителите в облака. Те могат да се възползват от слаби страни с цел
придобиване на повече права като потребител на дадена платформа, отколкото
реално са планирани. От друга страна, атаките могат да се фокусират директно върху
манипулиране на производството (саботаж), което да доведе до риск от скъпо
прекъсване на производството или дори до заплаха за физическата безопасност на
работниците. Съществуващите архитектури за сигурност не могат просто да се
прехвърлят на технологии от Индустрия 4.0. Заводите не могат да прекъсват
дейността си, за да актуализират системите за сигурност. В допълнение, трансферът
на данни и инструкциите за контрол между облачната услуга и участниците също
изисква сигурни канали (Fallenbeck and Eckert 2014, p. 397). Запазвайки данните в
облак, налице е реално изместване на функциите на физическите устройства. Това от
своя страна означава, че те се нуждаят от по-нисък капацитет за съхранение,
изчислителен капацитет и енергийно потребление. Това обаче също така означава, че
отделните заводи вече не са независими от външни източници на данни. Проблемът
е, че ако в облака възникне пречка или не е наличен, липсата на достъп до данните и
приложенията в него се равнява на пълен срив в производството. За да се
предотврати това трябва да се създадат сигурни архитектури и системи за защита,
които да намалят този огромен риск. Съхранението, използването, обработката и
разпространението на данни от облака трябва да бъдат защитени. Гарантирането на
защита от атаки и по време на дейността в реално отворени и коопериращи си
системи е сериозно предизвикателство (Fallenbeck and Eckert 2014, p. 397).
От гледна точка на защита на данните са налице аспекти, по които е необходимо да
се работи; например, има спешна нужда от действия за работа с данните на
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служителите. Данни за местоположението на служителите, профили на движение и
използване се записват постоянно, което представлява сериозна заплаха за
поверителността на служителите. Създаването и прилагането на защита на данни е
огромно предизвикателство и както политиците, така и компаниите следва да
създадат предпоставки, които гарантират правилното използване на тези данни.
Това ще играе и важна роля за възприемането на новите технологии сред
работниците (Fallenbeck, Eckert 2014, p. 397).
Предизвикателствата от гледна точка на управлението на бизнеси също са големи.
Проучване на PricewaterhouseCoopers (PwC) идентифицира технологични и
нетехнологични предизвикателства. Интересното от гледна точка на контрола е, че
почти половина запитани ръководители на германски компании виждат като найголямо предизвикателство на Индустрия 4.0 липсата на яснота по отношение на
икономическите ползи от високите инвестиции. Това е най-честият отговор, защото
прилагането на технологии от Индустрия 4.0 изисква огромни инвестиции в машини
и съоръжения, в изследователска и развойна дейност, както и в обучение и
образование. Въпреки тези известни инвестиции обаче, потенциалните ползи все
още не са единодушно и надеждно оценени. В допълнение, липсата на
приоритизация от страна на висшето ръководство също се идентифицира от
участниците като пречка. За прилагането на Индустрия 4.0 е необходимо висшето
ръководство да осъзнава значимостта на тази тема и да я разглежда като основен
приоритет. Това е основно изискване за развитието на вътрешна корпоративна визия
и пътна карта за Индустрия 4.0 (PWC 2014, p. 36).
Заедно с Ingenics AG, Fraunhofer IAO провежда тематично представително пазарно
проучване „Производствената работа на бъдещето – Индустрия 4.0“. В него участват
518 ръководители, основно от средни по размер компании. Всички респонденти
виждат ясна добавена стойност от използването на Индустрия 4.0. Основните пречки
за прилагане на иновациите на Индустрия 4.0 за тях не са техническите изисквания, а
„липсата на способност за промяна в рамките на организацията“. (Spath et al. 2013)

3.2.6. Допълнителни примери от практиката на
прилагане на Индустрия 4.0
За по-добро разбиране относно прилагането на дигитализация в текущи бизнес
проекти, по-долу са описани подробни примери от практиката:

ВИЗУАЛИЗИРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ В
HANSGROHE
Hansgrohe решава да приложи Индустрия 4.0 в рамките на няколко стъпки. През 2010
г. стартира проектът „BDE online“. Преди това производството до голяма степен е без
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присъствие на ИТ. Поръчките за производство се принтират и началникът на смяната
е отговорен за тяхното насрочване. Работниците от своя страна записват
необходимото време на листа с поръчката и го връщат на началника след
приключване. Чиновниците в завода са отговорни за въвеждане на информацията в
SAP.
Всичко се променя изцяло с "BDE Online". Сега служителите влизат с потребителското
си име в съответната поточна линия. По същия начин стартирането на производство
се комуникира до системата. За тази цел всяка поточна линия в оборудвана с
терминал с четец на карти и скенер. За Hansgrohe е изключително важно системата да
е интуитивна и лесна за използване. Служителите по-рано не са имали опит с
използването на клавиатура и мишка.
Основната функционалност е, че всеки произведен продукт се сканира в края на
поточната линия. Сканирането генерира обратна връзка, при което системата
определя настоящата производителност – както за поръчката, така и акумулираната
за смяната. Така служителите са информирани в реално време за своята
производителност. Същевременно, усилието за събиране на информация значително
намалява. Описаната методология в приложена успешно за всички често използвани
поточни линии в групата Hansgrohe. Проектната фаза на "BDE Online" приключва през
2013 г. Като цяло, производителността в тези области се увеличава с 3%, което
допринася за съществено намаляване на разходите. Като част от втората стъпка на
проекта, "MES" (= Производствена система за изпълнение), всички машини в областта
на основното производство (машинни центрове, машини за отливки и шприцоване) са
свързани с централна MES система.

МОДЕЛ ЗА БИЗНЕС ИНОВАЦИЯ В TRUMPF
Машинният инструмент за обработка на листов метал в момента е фокус на Trumpf.
Дейностите се фокусират върху допълнителна разработка на машината с цел
повишаване на скоростта на машинния процес, подобряване качеството на
произведените части и повишаване наличността на цялата система.
Цифровизирането значително повлиява промените в последните години. Софтуерът
се утвърждава като област на компетенция в допълнение към хардуера (механика,
електроника).
Софтуерните разработки в областта на контрол на машинните елементи и контрол на
производството на листов метал довеждат до повишена производителност, което не
би било възможно без хардуерни разработки. Типичните комплексни, свързани
производствени системи на клиентите, могат да бъдат интелигентно свързани в
мрежа помежду си посредством цифровизиране. Например, оптимизиране на
качването на поръчки за производство на съответните машини (използване,
наличност, статут на поддръжка). Това се случва в реално време и с оглед текущите
операции в завода: от страна на клиента, както и от страна на завода.
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Индустрия 4.0 включва много повече от това: Индустрия 4.0 пресъздава бизнес
модели. Потребителите на машинни инструменти в бъдеще ще използват дигитални
продукти от уеб-базирани технологични платформи или интернет бази за продажба.
С тези продукти те ще повишат както ефективността на своите машини, така и своето
производство, достигайки нови нива. В бъдеще работниците в производство на
метални листове ще могат да генерират онлайн технологичните данни, от които се
нуждаят за обработката на поръчка за конкретни метални листове на съответните
машини. Така може да се избегне изискващата много инвестиции покупка на
цялостни технологични бази данни – обикновено в комбинация с покупката на
машини. Ненужни данни не е необходимо да се генерират.
Избягват се прекомерни инвестиции. Друго предимство: използват се найактуалните технологични данни. Съпоставим бизнес модел е постоянната онлайн
поддръжка на машини (напр. мониторинг на машините с контролирани корекции на
машинните параметри). Обща характеристика на всички цифрови бизнес модели е, че
производствените компании имат онлайн (или уеб-базирана) информация, програми
и решения за техните машинни инструменти, което им позволява да се възползват
максимално от тях. Trumpf работи за развитие на тези бизнес модели, което би
направило металообработването дори още по-добро и евтино.

МОБИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ВЪВ WITTENSTEIN
Във връзка с Индустрия 4.0, Wittenstein въвежда мобилна система в подкрепа на
служителите в производството. Тя оставя целеви запитвания за информация във
връзка с поръчки за производство на етап планиране и контрол. Приложението също
така поддържа докладване и документиране на инциденти в производството (т.нар./
ескалации). Основната полза от мобилното управление на производството е
ефективният достъп до информация, както и ускореният процес на ескалиране.
Като първа стъпка, всички машини и работни станции в цеха се оборудват с кодове с
матрици от данни, каквито се генерират и на документите за производствени
поръчки. Едновременно с това основните функции на производственото планиране и
контрол се качват на таблет с камера. С помощта на тази система служителят може да
получава независима информация за планирани поръчки за производство. Той
навигира на таблета с помощта на менюто на приложение. Сканиране на кода на
дадена машина или производствената документация позволява на работника да
получава информация за планираната работа или за очакваната последователност
при производството.
Чрез системата служителят може да създава ескалиране в обекта и да го докладва на
съответния отговорник. Той сканира кода на работното си място и избира
съответната поръчка за производство, при която е възникнал инцидент. В
допълнение към описание на проблема на клавиатурата има допълнителни
възможности (за качване на снимки, видеа или гласови съобщения), като те могат да
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бъдат запазени като приложения към съобщението. След изпращане на данните
получателят веднага получава имейл.
Така процесът на ескалиране е много по-структуриран и бърз. В допълнение, това
повишава качеството на документацията. Увеличеното информационно съдържание
помага за идентифициране и елиминиране на повтарящи се грешки при обработката
на материали.

СВЪРЗАНО ПРОИЗВОДСТВО В EUCHNER
С около 10 000 варианта на продукти и 57 продуктови семейства, Euchner
специализира в производство на малки партиди и варианти, като доставя 90% от
всички поръчки на клиенти в рамките на три седмици. Това разнообразие и кратко
време за доставка, както и снабдяването от целия свят, изисква най-доброто
производство. За да бъде това икономично и ясно при планиране на производството,
комплексността се намалява, като се елиминират данните за планиране и събирането
на данни. За Euchner очакванията от Индустрия 4.0 са да се осигури
конкурентоспособност на германското производство, както и да се овладее
производството на малки партиди.
Контролиране на вариантите с едновременно ценово ефективно планиране и
насрочване на дейности днес е явен конфликт на цели. Оптималното планиране на
способности за различни видове поръчки за производство (Kanban, план за
продажби, производство на базата на поръчки) изисква голям обем от данни за
планиране (партиди, ресурси, време за работа на машините). Снабдяването се
характеризира с множество оперативни задачи поради големия брой части, които
трябва да се закупят. Тези рутинни дейности могат да бъдат облекчени с помощта на
съществуващата база от данни и чрез автоматизация.
Свързаното производство, промотирано от Индустрия 4.0, сливането на ИТ и
производствени технологии, има потенциала да генерира информация, която не е
налична днес:
Автоматична обратна връзка за произведените количества и стъпки в индивидуални
процеси, а не просто известие за приключване на цялата партида в края на поточната
линия.
Ежедневно обновяване на производствения капацитет, а не седмично фиксиране на
производственото планиране.
Постоянен надзор на използване на капацитета: дали една поръчка е приключена на
90% и кои стъпки от процеса все още не са изпълнени.
Автоматизирани поръчки до доставчици след качване на поръчката за производство
посредством текущи данни за абонамент/поръчка.
Продуктите могат да се проследяват в производството и да се докладва изпълнение
на поръчката и тяхната предстояща наличност. Ако е необходимо планирането на
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поръчки може да вземе контрамерки или търговските отдели на клиента могат да
отбележат приемането на частични доставки.
Елиминирането на записване на серийния номер при изпращане на продуктите сега
позволява само проследимост на базата на партида. Автоматичното четене на
серийни номера чрез RFID технология при напускане на склада няма да направи
изпращането по-скъпо, но съществено ще подобри базата от данни.
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4. КАЗУСИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
Избрани са следните казуси от „Набор от казуси: Анализ“ на проекта CHAIN:
BBG Baugeräte GmbH
Година на създаване: 1919
Бизнес сектор: Инструменти за строителство и кариери, шахтови фурни и стоманена
индустрия, както и минна дейност
Брой служители: 70
Оборот за 2018: 12 милиона евро
Партньори: FAVRE SARL / BBG TMT AG
Представяне: BBG Baugeräte GmbH е международно активна група от компании с
централа в Капфенберг, Австрия. Дъщерното дружество FAVRE SARL е разположено
в Безон, Франция. Групата BBG специализира в производство на продукти за
строителство и кариери, шахтови фурни и стоманена индустрия, както и минна
дейност. А около 70 служители, BBG проектира, произвежда и продава пневматични
чукове с ниски вибрации с различни класове за тежест. В допълнение, продуктовото
портфолио включва пневматични и хидравлични пробивни машини за шахтови фурни
и фурни за нежелезни метали, машини за поправка на пробиви в електрически фурни
и стоманени конвектори, както и разнообразни продукти за минната дейност.
Трансформация I4.0: Идеята за промяна на процесите в резултат на Индустрия 4.0
идва през 2017 г., а първите стъпки започват да се изпълняват в края на 2018 г. и
началото на 2019 г. Мотивацията за това е темата, за която всички говорят и с която
компаниите постоянно се сблъскват. С помощта на инструмента "Business Model
Canvas" бе установено, че все още има потенциал на настоящия бизнес модел да
достигне до нови клиенти, както и че за тази цел може да се използва дигитализация,
Компанията предприема действия не само защото останалите го правят, но и защото
е определено, че е налице потенциал за пазарен успех.
SOKOA
Година на създаване: 1971
Бизнес сектор: Производител на професионални столове
Брой служители: 260
Оборот за 2018: 46 милиона евро
Партньори: Eurosit, Genexco, Sellex и др.
Представяне: SOKOA е специалист по седалки и френски лидер в производството на
офис столове. Тя проектира, разработва и произвежда столове и седалки за
компании, лица и общности. SOKOA е основана от проект за развитие с цел
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разкриване на работни места в Баския регион чрез промотиране на публичен план за
“crowdfunding". По време на своето израстване SOKOA предприема политика за
външен растеж, като придобива компании в Европа, активни в нейния сектор. Целите
й са да увеличи своето ноу-хау, да разшири продуктовата си гама и по-специално да
получи достъп до допълнителни пазари.
Трансформация I4.0: В началото компанията е дистрибутор на офис столове, но през
последните 10-15 години SOKOA се насочва към дизайн и производство на седалки. В
момента 63% от оборота е от собствено производство. След тази трансформация
желанието на SOKOA е повишена индустриализация. През 2013 г. е изготвен план за
стратегическо развитие. Идеята е да се направят инвестиции в индустриално
производство с цел постоянно подобряване, развитие на индустриално изпълнение и
подобряване на работните условия.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индустрия 4.0 е четвъртата поред индустриална революция. Трите предходни
индустриални революции са довели до промени в парадигмата на производствените
процеси като механизация с помощта на вода и пара, масово производство в поточни
линии и автоматизация посредством ИТ решения. Четвъртата индустриална
революция маркира нов етап в трансформацията на компаниите и организацията в
тях. Наред с представянето на феномена Индустрия 4.0 бяха дадени много
дефиниции в зависимост от контекста на приложенията. Термините Индустрия 4.0 и
цифровизация обаче все още не са универсално дефинирани. Основните компоненти
на Индустрия 3.0 са техническата интеграция на кибер-физични системи в
производството и логистиката, тяхната взаимовръзка посредством Интернет На
Нещата и Услугите (IoTS), както и ефектите по отношение на създаване на стойност,
бизнес модели, организация на работа и организация на подчинени по веригата
услуги. Това изисква ново ниво на организация и контрол на цялата верига на
стойност през жизнения цикъл на продуктите. Основата е наличността на цялата
необходима информация в реално време чрез свързване в мрежа на всички елементи,
участващи в създаването на стойност. Комбинацията от хора, обекти и системи
създава динамични, оптимизирани в реално време и самоорганизиращи се мрежи за
създаване на стойност, които могат да се оптимизират според различни критерии
като разходи, наличност и потребление на ресурси. Еволюцията в резултат на новите
технологии и новите пазарни модели подчертава необходимостта от
идентифициране на нови предизвикателства по отношение на управление, умения,
работни места и организация.
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6. ТЕСТ С ВЪПРОСИ
6.1. Кои са етапите на развитие на вградените системи за IoT отдолу нагоре?
Изберете повече от един верен отговор:
a) Свързани в мрежа вградени системи
b) Системи за планиране на производството
c) Кибер-физични системи
d) Роботика/ Автоматизирани Системи За Управление на Превозни Средства /
Automated Guided Vehicle Systems/
e) Интернет На Нещата, Данните И Услугите
Верни отговори: a), c), e)

6.2. Кои са 6-те области на действия на Индустрия 4.0?
Изберете повече от един верен отговор:
a) Автоматизация
b) Управление на веригата на доставки
c) Оптимизирано (lean) управление
d) Продължителност
е) Цифровизация
f) Човешки Права
g) Нови бизнес модели
h) Човешки ресурси
Верни отговори: a), b), c), e), g), h)

6.3. Каква е разликата между дигитализация и цифровизация?
a) Цифровизация - превръщането на аналогова информация от всякакъв вид (текст,
снимки, глас и др.) в цифров вид с помощта на подходящи електронни устройства
(скенер/специализирани компютърни чипове и др.), така че информацията може да се
обработва, съхранява и предава през цифрови вериги, оборудване и мрежи.
Дигитализация – дигитализацията предполага интегрирането на дигитални технологии
в ежедневието.
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b) Дигитализация: е преобразуването на цифрова информация във формат с големи
данни, готов за интегриране в склад за данни, където изкуственият интелект е в
състояние да разпознава тенденции, възможности и неуспехи, за да изпрати обратна
връзка до потребителя. Дигитализация - дигитализацията предполага интеграция на
цифрови технологии към преносими устройства и свързване към облачна система.
Верен отговор: a)

6.4. Какво представлява Gartner Hype-Cycle и кои са петте мегатенденции на 2019
г.?
6.4.1. Какво представлява Gartner Hype-Cycle?:
а) Цикълът Hype е кратък набор от нововъзникващи или развиващи се технологии и
тенденции, които трябва да се знаят. С фокус върху нововъзникващите/развиващи се
технологии, този Hype цикъл е силно обременен от тези тенденции, появяващи се
през първата половина на цикъла.
б) Цикълът Hype е компилация от възможни технологии, които може да са важни в
бъдеще. С фокус върху нововъзникващите/развиващи се технологии, този цикъл е
силно ориентиран към онези тенденции, които ще се появят след около 5 години.
Верен отговор: a)
6.4.2. Кои са петте мегатенденции на 2019 г.?:
Изберете повече от един верен отговор:
a) Сензори и Мобилност
b) Автономно Управление на ниво 4
c) „Допълване “ на човека
d) Посткласически Изчисления и Комуникации
e) Платформи за Управление на данни (Реклама)
f) Дигитални Екосистеми
g) Новаториски AI и Анализ
Верни отговори: a), c), d), f), g)

6.5. Какви са рисковете и предизвикателствата при прилагане на Индустрия 4.0
(според PWC)?
Изберете повече от един верен отговор:
a) Липсата на приоритизация от страна на висшето ръководство
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b) Индустриална широколентова структура
c) Международно законодателство за данните
d) Индустриален шпионаж
e) Липса на остойностяване на ползите
f) Защита и сигурност на данните
g) Спиране на производството поради неналичност на данните
h) Непостоянно снабдяване с енергия
Верни отговори: a), b), d), e), f), g)
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МОДУЛ 2: Стратегия за Индустрия 4.0
1. ОПИСАНИЕ
Този модул разглежда как една компания може да разработи подходяща стратегия за
Индустрия 4.0. Дефиницията за „стратегия“ става много важна, когато знаем, че има
голям потенциал за създаване на стойност на базата на три източника на ползи:
намаляване на оперативните разходи, повишаване на ефикасността и увеличаване на
приходите.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Знания и разбиране: Знания и разбиране относно основните понятия във връзка със
стратегията; Разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени фирмите
по отношение на Индустрия 4.0, както стратегическите възможности и необходими
действия.
Умения /прилагане на знанията и разбирането/: Умение за свързване на понятия;
Умения за прилагане на инструментите за анализ за изграждане на стратегическа
пътна карта; Умение за оценка на стратегическите възможности пред фирмата и
ефекта им върху бизнес представянето.

3. УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ
3.1. Какво е Стратегия
Бизнес стратегията може да се дефинира по различни начини. По принцип,
стратегията е начинът, по който бизнесът се представя, за да постигне своите
дългосрочни цели, включително за да получи конкурентно предимство.
Определянето на визия, мисия и дългосрочни цели и разработването на политики и
програми за постигане на тези цели са необходимите елементи за разработване на
стратегия. В динамичен контекст, стратегията трябва постоянно да се адаптира към
променящите се обстоятелства.
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С други думи, стратегията се опитва да отговори на следните въпроси:
1. Къде се стреми да стигне бизнеса в дългосрочен план (стратегическа посока) –
Защо го правим? В какво искаме да се превърнем?
2. В кои пазари трябва да се конкурира един бизнес и какви дейности има на този
пазар? Къде искаме да се конкурираме?
3. Как бизнесът се представя по-добре от своите конкуренти на тези пазари? Как се
конкурираме?
4. Какви ресурси (умения, активи, финанси, отношения, технически компетенции,
съоръжения) са необходими, за да можем да се конкурираме? От какви ресурси се
нуждаем?
5. Какви външни фактори на средата оказват влияние върху способността на бизнеса
да се конкурира? Каква е нашата среда?
6. Какво предимство имаме пред конкурентите си и как го запазваме?
В следващата подточка ще се опитаме да отговорим на тези въпроси през призмата
на парадигмата на дигитална трансформация.

3.1.1. Изпълнение на Нова стратегия
Повторната дефиниция на стратегията на компанията става много важна, когато
знаем, че е налице голям потенциал за създаване на стойност на базата на три
източника на ползи, свързани с Индустрия 4.0: понижаване на оперативните разходи,
повишаване на ефикасността и повишаване на приходите. Става ясно, че компаниите
трябва да определят дългосрочни общи и специфични цели за предприятието, план
за действие и разпределение на ресурсите, необходими за постигане на тези цели, да
разберат промените в своята конкурентна среда и да проучат ресурсите, от които ще
се нуждаят, за да постигнат своята стратегия за цифровизация (както е показано на
фигура 6 по-долу):
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Фигура 6: Общи Елементи на успешната Стратегия

3.2. Визия
Първата стъпка от промяната е повторно дефиниране на дългосрочната цел на
компанията. Визията на компанията по отношения на Индустрия 4.0 трябва да бъде
обвързана с цялостната ѝ визия. В стратегията визията е крайната цел на
организацията, показва каква е нейната роля в света и в какво се опитва да се
превърне компанията. Тази визия насочва цялата стратегия на организацията и
трябва да определя нейната бизнес сфера (заедно с мисията на организацията, която
дефинира какво представлява тя днес). Визията е написано изявление, което трябва
да бъде амбициозно, но реалистично. Тя изпълнява ролята на мотивация и
вдъхновение за служителите. Добре формулираната визия трябва да е изпълнима,
т.е. да е разделена на бъдещи конкретни цели.
Компаниите следва да формулират визия, която обхваща възможната дигитална
трансформация на организациите. По този начин една компания може да започне с
анализ дали настоящата ѝ визия взема предвид дигиталната трансформация, която
може да възникне в резултат на реализацията на проект за Индустрия 4.0. Тази
дигитализация може да доведе до промени в бизнес модела, определяйки нова
посока за компанията. Ясната визия трябва да е налице, преди да се формулират и
изпълняват алтернативни стратегии.
По този начин ще бъде полезно да се оцени каква иска да бъде компанията след 20
години. Създаването на дългосрочна пътна карта ще позволи на компаниите да
оформят и валидират своята визия за бъдещето. Същевременно, този наръчник ще
позволи културата на организацията да бъде адаптирана към дигиталната
трансформация и да дефинира процедурите за постоянно подобряване, които да се
изпълняват през следващите години (технологичен и организационен подход), както
и да установи точки за проверка с цел оценяване на процеса на направени
трансформации и проверка дали дефинираните от компанията цели са постигнати
(календар на дейностите, които трябва да се извършват за подпомагане на процеса,
както и индикаторите, които трябва да се постигнат през следващите години).
По време на процеса на създаване на Визия, някои организации използват групи за
дискусии сред мениджърите за разработване и промяна на съществуващи визии.
Някои организации наемат външен консултант или фасилитатор за управление на
процеса и изготвяне на начална формулировка. Понякога външно лице с експертни
познания при разработването на такива визии, който има непредубеден поглед, може
да управлява процеса по-ефективно от вътрешна група или комисия от мениджъри.
Решенията за комуникиране по най-добрия начин на визията и мисията на всички
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мениджъри, служители и външни лица на една организация са важни, когато
документите са финализирани. При формулирането на нова визия, която взема
предвид Индустрия 4.0, ръководството трябва да ангажира служителите на
организацията и дори нейните клиенти и партньори.
При този процес традиционните производствени компании понякога трябва да
ревизират това какво правят и в какво искат да се превърнат. Тези компании ще
бъдат изправени пред необходимостта да се трансформират в по-интензивни на
знания компания, с повече дейности, управлявани от ИТ и данни. Добър пример е
Siemens, която в своята мисия вижда себе си като компания, която има за цел „да
електрифицира, автоматизира и цифровизира света“, като по този начин се
дистанцира от имиджа на чисто производствена компания.

3.3. Бизнес Модел
Като начало организациите трябва да начертаят своя бизнес модел. След това трябва
да го променят с оглед на промените, свързани с дигиталната трансформация.
Бизнес моделът, който се използва обикновено, разполага с инструмент, който
позволява на мениджърите да улавят, визуализират и дефинират своята бизнес идея
по начин, който отразява основните ценности на продукта или услугата за клиента.
При създаване на бизнес модела е важно въпросното лице да анализира компанията
задълбочено и да отговори на редица въпроси, тъй като на базата на отговорите
може да се приложи един или друг вид бизнес модел. В този случай е важно
компанията да провери дали има конкуренция в областта на тази услуга и какво я
отличава от бизнес съперниците ѝ, как ще привлича клиенти, как ще израства и
печели. Логистиката и дистрибуцията на индустриалните продукти са сред
процесите, които могат да генерират най-много промени и бизнес възможности.
Бизнес моделът трябва да бъде модифициран, когато компанията е успяла да
постигне по-високо ниво на персонализация на своите услуги и адресира нуждите на
много повече клиентски сегменти, разширявайки своя пазарен обхват. Следователно,
това не е нещо, което да се пренебрегва, но за МСП промяната изглежда трудна.
Използването на модел като Business Model Canvas позволява анализиране на
настоящата и бъдещата ситуация. Business Model Canvas е инструмент за
структуриране на бизнеса, предложен от Александър Остервалдер през 2008 г, в
резултат от докторската ми дисертация. Може да се използва за документиране на
съществуващи бизнес модели и помага на фирмите да адаптират своята дейност,
като илюстрира потенциални ползи.
Инструментът, който представлява виртуална карта, има за цел да опише всичко,
свързано с един бизнес, в рамките на 9 области в рамката (платното). Схемата е
илюстрирана на Фигура 7.
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Фигура 7: Business Model Canvas
Източник: Osterwalder & Pigneur (2010)

1 – Клиентски Сегменти: Това е разделението на клиенти според техните
характеристики, нужди, особености или други сходни неща.
2 – Предложение за стойност /стойностно предложение/: Как компанията ви
диференцира себе си и предоставя нещо уникално на идентифицирания клиентски
сегмент.
3 – Канали за Дистрибуция: Начинът, по който компанията достига до избрания
клиентски сегмент. Обикновено това изисква маркетингови или логистични
действия.
4 – Взаимоотношения с Клиенти: Начинът, по който компанията си взаимодейства с
избрания клиентски сегмент.
5 – Потоци на Ориходи: Описва начина, по който компанията ще генерира приходи в
рамките на структурата на бизнеса.
6 – Ключови ресурси: Основните активи и интелектуални, физически или човешки
ресурси, от които се нуждае една компания, за да функционира.
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7 – Ключови дейности: Това са важните действия, които компанията трябва да
извърши, за да функционира правилно.
8 – Партньорства: Компании, организации и други заинтересовани лица, които
подкрепят или подпомагат функционирането на компанията.
9 – Структура на разходите: Описва разходите на компанията в резултат на
действието на въпросния бизнес модел.
Сега технологиите и процесите, свързани в Индустрия 4.0, имат потенциала да
променят предложението за стойност (скорост на доставка, персонализация,
разходи, гъвкавост), каналите за дистрибуция и веригата за доставки
(информационна интеграция на веригата за доставки), отношенията с клиентите
(автоматично събиране на данни по веригата на доставки, събиране на информация
за използване на продукта от страна на клиента), модела на приходи (продукти като
услуги, плащане при ползване, плащане чрез персонализация), но и ключовите
дейности (добавящо производство, събиране и обработване на данни и тяхната
оптимизация), ключовите ресурси (бързи инструменти за добавящо производство,
софтуерни инструменти и модели, човешки ресурси, ИТ и др.), ключови партньорства
(компании с различен вид хардуер IOT, цифрови работни станции, софтуер за
събиране и обработка на производствени данни и др.) и структурата на разходите на
организацията.

3.4. Вътрешна и Външна Оценка
При всяко дефиниране на стратегия за компаниите е важно да извършат вътрешен
анализ, който позволява на организацията да разбере къде се позиционира, какви са
нейните ресурси, компетенции, силни и слаби страни. В този случай, компанията
трябва, преди да разработи своя план, да разбере своето вътрешно състояние от
гледна точка на своята дигитална зрялост.
Могат да се използват различни модели за оценка на дигиталната зрялост (на базата
на различните измерения на Индустрия 4.0).
Ганзарайн и Ерасти (Ganzarain and Errasti (2016)) предлагат модел, който има за цел
да се справи с предизвикателствата на Индустрия 4.0 и динамиката на
диверсификация. Има четири стратегически перспективи в рамките на този модел:
пазар, продукт, процес, както и мрежа на стойността и пет скали на зрялост (Ganzarain
& Errasti, 2016).
Шумахер и колектив (Schumacher et al. (2016)) разработва модел на зрялост, базиран
на други съществуващи модели и инструменти. Авторите разглеждат 72 разработки
относно модели на зрялост, като обръщат по-специално внимание на IMPULS –
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Industrie 4.0 Readiness (2015), Empowered and Implementation Strategy for Industry 4.0
(2016), Industry 4.0 / Digital Operations Self-Assessment (2016), The Connected Enterprise
Maturity Model (2014) и Reifegradmodell (2015). Този модел преминава отвъд
технологичния фокус и включва различни организационни характеристики. Той
обхваща общо 62 елемента, разпределени в девет организационни измерения:
„Продукти“, „Клиенти“, „Операции“, „Технология“, „Стратегия“, „Лидерство“,
„Управление“, „Култура“ и „Хора“.
Гюнтер Шу и колектив (Günther Schuh et al. (2017)) създават индекс на зрялостта/
матрица, която оценява четири структурни области в компанията на базата на шест
стъпки на трансформация. Четирите структурни области са: ресурси, информационни
системи, култура и организационна структура. Шестте нива на изпълнение са
разделени в две групи, като първите две представляват основните изисквания за
реализация на Индустрия 4.0 (компютъризация и свързаност), а другите четири етапа
са Видимост (свързан със събиране на данни), Прозрачност (наличност и анализ на
свързаните данни), Прогнозен капацитет (свързан със симулации на бъдещи
сценарии) и Адаптивност (свързан с автономност). Тази оценка се прави само относно
пет отделни функционални области: разработване, производство, логистика, услуги
и маркетинг и продажби (Günther Schuh et al., 2017).
Лихтблау и колектив (Lichtblau et. al (2015)) предлагат инструмент за оценка, който е
наличен
за
самопроверка
в
онлайн
версия
(https://www.industrie40readiness.de/?lang=en). Инструментът измерва готовността на компанията за
Индустрия 4.0, като оценява теми като стратегия, иновация, ИТ системи, ИКТ и
инфраструктура на завода, използване на данни, умения на служителите, области с
данни и др.
На последно място, PWC предлага модел за самооценка, който се състои от пет
измерения: „Бизнес модел, портфейли от продукти и услуги“, „Пазар и Клиенти“,
„Верига на стойността и процеси“, „ИТ архитектура“, както и „Съответствие, Право,
Риск, Сигурност и Данъци“. Въпросникът предоставя раздел за характеризиране на
респондента (Сектор в индустрия, Регион, Държава и Годишни Приходи) и 33
конкретни въпроса за оценка на зрелостта на Индустрия 4.0 в рамките на 4 нива: „Нов
в дигитализацията“, „Вертикален интегратор“, „Хоризонтален колаборатор“ и
„Дигитален шампион“. Въпросникът е наличен и онлайн (https://i4-0-selfassessment.pwc.nl/i40/landing/).
Тези модели позволяват на компаниите да оценят своята дигитална зрялост към
настоящия момент спрямо целеното състояние. След това компаниите трябва да
определят ясни цели за достигането му; да приоритизират мерките, които ще
донесат най-голяма стойност за техния бизнес и да гарантират, че те са съобразени с
цялостната им стратегия. Необходим е ангажимент към този подход от всички
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лидери в ръководството на компанията, както и да се гарантира, че ангажиментът е
видим за всички в компанията, които ще базират решенията си на своето възприятие
за исканията и очакванията на ръководството.
Анализът трябва да бъде допълнен от цялостен вътрешен анализ, който
идентифицира уникалните ресурси, които компанията трябва да приложи в
дигиталната си стратегия. Полезен инструмент за тази цел е анализ VRIO. Рамката
VRIO е инструмент, специално разработен за адресиране вътрешната среда на
организацията. Инструментът разглежда различни вътрешни ресурси на
организацията и категоризира всяка от тях на базата на цялостната стойност за
организацията. Тази категоризация позволява на организациите да идентифицират
ресурси, които представляват конкурентно предимство. Има четири измерения,
които съставляват рамката и създават акронима VRIO: Ценен (Valuable), Рядък (Rare),
Неподлежащ на имитация (Inimitable), Организиран (Organized). Диаграмата по-долу
обяснява как анализът спомага за откриването на конкурентно предимство.
Дали Ресурсът или Способността e...

Фигура 8: VRIO анализ
Източник: Rothaermel (2013) ‘Strategic Management’, p.91
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Същевременно, компаниите трябва да извършат външен анализ, който позволява да
разберат основните възможности и заплахи на пазара с оглед на желаната дигитална
трансформация.

Външният анализ трябва да започне с определяне на бъдещите тенденции.
Компаниите трябва да предвиждат промени в пазарната си среда, не само в
технологиите, но и други регулаторни и икономически тенденции. В тази задача
може да е полезен анализ PEST. Анализът PESTLE, който понякога бива наричан
PEST, е концепция за стратегически принципи. В допълнение, тази концепция се
използва като инструмент от страна на компаниите за проследяване на средата, в
която работят или в която планират да пуснат нов проект/продукт/услуга и др.
PESTLE означава политически, икономически, социален, технологичен, правен и
екологичен. Той дава обща представа за цялата среда от много различни ъгли и
следи развитието на даден план/идея.
Има определени въпроси, които трябва да бъдат зададени при извършване на
анализа, които дават идея за нещата, които трябва да се вземат предвид. Те са:
Каква е политическата ситуация в страната и как може тя да повлияе на индустрията
(има ли програми за подкрепа на I4.0)?
Какви са основните икономически фактори (по отношение на работна ръка и ниво на
образование, основни клиентски индустрии и тяхната трансформация)?
Колко е важна културата в пазара и кои са нейните определящи фактори? (търсене на
персонализация, по-екологични продукти, търсене на продукти като услуги и др.)?
Какви технологични иновации се очакват, които биха повлияли пазарната структура
(особено важно за дигиталната трансформация на компанията – трябва ли тя да
избере доказана технология или да заложи на нещо по-новаторско)?
Има ли законодателство, което регулира индустрията или може да има промени (по
отношение на автоматизация, сигурност на данните и др.)?
Какви са екологичните съображения за индустрията (Индустрия 4.0 има потенциал за
ефикасност на ресурсите)?

Всички аспекти на този подход са важни за всяка индустрия, в която може да се
развива даден бизнес. Освен че позволява разбиране за пазара, тази рамка
представлява една от основите на стратегическото управление, която не само
дефинира какво трябва да направи компанията, но и обяснява целите на
организацията и свързаните с тях стратегии.
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Фигура 9: PEST Анализ
Източник: https://online.visual-paradigm.com/es/diagrams/examples/pest-analysis/pest-analysis-template/

Компаниите трябва да извършат оценка на конкуренцията и анализ на пазарните
тенденции. Анализът на конкуренцията е оценка на конкуренцията на даден пазар,
която има за цел взимане на информирани бизнес решения. Оценката обикновено
включва създаване на списък с конкуренти и профил за всеки конкурент, който
включва информация като видове продукти и услуги, пазарен дял, маркетингови
стратегии, както и основни силни и слаби страни. Оценката може също така да
включва сравнения между специфични за бизнеса продукти и оферти на
конкурентите. Целта на оценката на конкуренцията е да помогне на мениджърите да
си обяснят присъствието на конкуренти при вземане на бизнес решения. Това е
особено валидно, когато компаниите трябва да предвидят степента на дигитална
трансформация на своите съперници. Тези задачи стават по-комплексни, когато
конкуренцията произхожда от други технологични области (например, Apple,
компания за софтуер/хардуер, променя пазара на смартфони, унищожавайки
пазарната позиция на Nokia).
Идентифицирането на силните и слабите страни на конкурентите може да позволи на
мениджърите да се възползват от слабостите, да подчертаят силните страни или да
избягват конкуриране в области, в които други компании са особено силни.
Неотчитането на присъствието на конкуренцията може да доведе до лоши бизнес
решения. Например, ако в даден квартал вече има установил се автосервиз, може да
не е добра идея да се отвори подобен сервиз в същия район. От друга страна, нов
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сервиз, който специализира в различни или допълващи услуги може да има по-голям
шанс за успех.
На последно място, компанията трябва да включи различните вътрешни и външни
оценки във всеобхватен SWOT анализ. SWOT анализът е един от най-добре
познатите и използвани инструменти за бизнес анализ. Той набира популярност
поради своята простота (обхваща както вътрешен, така и външен анализ) и своята
ефективност. Името SWOT идва от факторите в таблицата, а именно – силни страни,
слаби страни, възможности и заплахи (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Силните и слабите страни са вътрешни за компанията и могат да бъдат пряко
управлявани от нея, докато възможностите и заплахите са външни и компанията
може само да ги предвиди и да реагира на тях (или в този случай те са резултат от
преходен външен анализ). Този инструмент позволява на организациите да разкрият
възможностите, които имат сили да използват, както и да минимизират слабостите си
и риска от заплахи. Използвайки този инструмент, организациите могат да се
разграничат от конкуренцията и успешно да се конкурират на своя пазар.

Фигура 10: SWOT

3.5. Стратегическа Пътна карта
След като оценят своята ситуация, компаниите трябва да разработят Пътна Карта
(план), която им помага да организират своята трансформация. Създаването на
Пътна Карта ще позволи на компаниите да определят цели, да дефинират планове за
действия и да синхронизират своята дигитална трансформация, бизнес модел и
цялостна бизнес стратегия. Създаването на Пътна Карта/глобален стратегически
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план е в основата за структуриране на бъдещи инвестиции, идентифициране на
очакваните ползи и предвиждане на организационните промени, които ще бъдат
направени.

Пътните Карти се считат за добри упражнения по планиране. Това са процеси, които
водят до пълно проучване на потенциала на конкурентните стратегии и представят
възможности за тяхната реализация. Технологичните решения са включени като
неразделна част от плана от самото начало, а не само като допълнителен елемент; те
включват времето по конкретен начин. Това помага при идентификацията на
технологии и възможността за прилагането им в рамките на определен период.
Пътните Карти също така: свързват бизнес стратегии и пазарни данни с технологии за
продуктови решения; разкриват пропуски в плановете за разработване на продукти и
технологии; идентифицират области, в които има видима нужда от бързи действия,
преди да са се превърнали в реални проблеми, с цел постигане на желаните цели и
решения и подпомагане приоритизацията на инвестиции на базата на важните
тенденции.

На всеки етап от процеса на изготвяне на Пътна Карта фокусът върху важните
елементи се подобрява. След като картите са изготвени, те се представят на
отговорниците за вземане на решения, които от своя страна правят избор измежду
целите на корпорацията. Това ще позволи организиране на по-реалистичен набор от
цели, с оглед естеството на конкурентоспособността на сектора или индустрията.

Те могат да се разглеждат като наръчници или насоки, които позволяват на екипа да
разпознае и действа при събития, които изискват промяна в посоката. Част от
процеса по разработване на пътна карта е създаване на карта на риска,
идентифицирайки събития или промени във важни условия, които сигнализират за
необходимост за повторна оценка или ревизиране на плана по време на неговото
изпълнение.

Споделянето на Пътни Карти позволява стратегическо използване на технологии в
различни продуктови линии. Споделените карти могат да имат общи нужди,
способности, които се нуждаят от посредник, разходи за разработка, които могат да
бъдат споделени и дори могат да изпълняват ролята на база от данни за
организацията, съдържаща наличните технологии и технологични нужди.

Пътните карти осигуряват комуникация между бизнеси, планове и технологични
продукти за цялата заинтересова общност и спомагат изграждане на екипи за
разработване.
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Процесите на планиране/изготвяне на Пътна Карта могат да бъдат разделени на три
отделни фази.

Първата фаза се състои от предварителни дейности, които включват изпълнение на
най-важните условия. За да се реализира една пътна карта, е необходимо вътрешно
участие от различни части на организацията, както и външното участие на различни
заинтересовани групи, промишления сектор, доставчици и клиенти, както и
представители на правителството и академичните среди, които допринасят с
различна перспектива и времеви хоризонт. Пътните карти трябва да се разработят на
базата на набор от нужди. Именно целевата нужда определя времевия хоризонт и
желаното ниво на подробности. Този етап гарантира, че контекстът на пътната карта
е посочен. Трябва да се идентифицира защо е необходима пътна карта и как ще се
използва. И на последно място, много е важно ясно да се дефинират обхвата,
границите и темата, която ще се разглежда, за да бъде създадена пътната карта.
Втората фаза се фокусира върху ефективното разработване на пътната карта и
включва идентификация на „продукта“, който ще бъде фокус на изследването;
идентифициране на критичните изисквания за системата и нейните цели;
спецификация на основните технологични области; спецификация на движещите
сили на технологиите и техните цели; идентификация на технологични алтернативи и
крайни срокове за реализация; предлагане на алтернативни технологии, които да се
търсят, както и разработване на самата пътна карта.

Предварителният доклад за Пътната Карта трябва да съдържа идентификация и
описание на всяка технологична област и нейното текущо състояние; критичните
фактори, които могат да затруднят качественото изпълнение на предмета;
определяне на компетенциите, свързани с различните технологии; възможно
влияние и изследователска и развойна дейност, в допълнение към техническите
изисквания за изпълнение.

Третата фаза включва постоянни дейности с цел критикуване и валидиране на
пътната карта; показва анализ на препоръчаните алтернативни технологии и целите,
които трябва да се постигнат; разработване на план за реализация, както и преглед и
обновяване на изследването. Важно е да се гарантира, че ключовите заинтересовани
лица участват в изпълнението на резултатите.

Пътните карти като визуален инструмент могат да бъдат представени на долната
фигура:
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Фигура 11: Пътна карта
Източник: Phaal, Farrukh e Probert (2001, 2004a, 2004b)

За да конструират своя пътна карта, компаниите може да използват външна помощ
(като изследователски институти, консултанти, специализирани фирми), но трябва да
се опитват да ангажират и цялата организация в процеса на събиране на идеи,
предложения и коментиране на дългосрочните цели. По този начин всички нива в
организацията ще участват в стратегическия процес, споделяйки знания и ноу-хау,
които в дългосрочен план ще позволят на всеки да знае какво се очаква от него, какви
са промените, през които ще премине компанията, както и каква е тяхната роля (това
също ще ангажира всички участници в процеса на промяна).
Компаниите могат да използват Value Stream Mapping (VSM) при създаване на
пътната карта. Методът VSM е метод на оптимизираното (Lean) управление. Целта е
да се илюстрират, анализират и подобрят стъпките, необходими за предоставяне на
продукт или услуга. Като ключов елемент от Lean методологията, VSM разглежда
стъпките в производството и потока на информация на даден процес, от оправната
точка за доставка до клиент. Този инструмент се фокусира върху функционирането на
цялото, а не на частите: на производствената линия VSM се фокусира върху цялото
производство, а не просто върху машината. Използва се в процеси за разработване на
продукти за намаляване на времето на цикъла и идентифициране на възможности за
подобрение. Също така осигурява прост и бърз начин за визуализиране на всички
дейности, които добавят стойност и елиминиране на тези, които генерират отпадъци.

3.6. Изпълнение на Пътната Карта
Фирмите трябва да започнат с пилотни проекти и да ги използват за доказване на
концепцията и демонстриране на бизнес стойност. Не всеки проект ще успее, но със
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сигурност всички ще ви помогнат да научите кой подход е приложим за вашата
компания. При ранен успех може също така да получите съгласие за подкрепа за
взимане на решения от организацията и да гарантирате финансиране за по-мащабни
проекти. За начални пилотни проекти дефинирайте сравнително тесен начален
обхват, но включете цялостната концепция на Индустрия 4.0 – от материали до
доставки на клиенти (и услуги след продажбата). Създавайте прагматичен дизайн, за
да компенсирате стандарти или инфраструктура, които все още не съществуват.
Работете с дигитални лидери извън компанията; както и с новосформирани
компании, университети или секторни организации, за да ускорите дигиталните
иновации.
Успешното прилагане на Индустрия 4.0 зависи от способността на компаниите да
отключат потенциала на данните и да използват анализи по креативен и ефективен
начин. Компаниите трябва да изградят възможности за кръстосан анализ на
функционалности, тясно обвързан със стратегическите приоритети на цялото
предприятие и използвайки собствен персонал, и външни експерти. Те трябва да
разработят начини за комбиниране на данни от различни части на бизнеса –
например, качество, логистика и инженерни функции (които може да са имали
отделни и несъвместими системи за мониторинг преди това) – и да прилагат тези
методи в колкото се може повече области, особено тези, които диференцират
компанията или привличат клиенти.
Компаниите трябва да се научат да извличат ценното от данните чрез интелигентни
системи, използвайки анализ в реално време за персонализация на продуктите и
постоянно подобряване на процесите. Компаниите трябва също така да възприемат
перспектива, която разглежда цялата екосистема, като разработват цялостни
решения за продукти и услуги за своите клиенти. Те трябва да използват
партньорства, за да синхронизират платформите си, ако не могат да разработят сами
цялостно предложение. Те могат да търсят начини за преодоляване на границите на
компанията – например чрез технически стандарти – за да могат да се
облагодетелстват от това, че са част от платформи, които не контролират напълно
(интегриране на дигитални вериги за стойност, например). Най-големите пробиви в
представянето се случват, когато фирмите активно разбират поведението на
клиентите и могат да организират отличителна роля за компанията в рамките на
комплексна екосистема от партньори, доставчици и клиенти.
И на последно място, за да се осъществи трансформацията в дигитално предприятие,
са необходими съществени промени в практиките в компанията и нагласите, на които
са базирани те. Тонът следва да се определя от ръководството с ясно лидерство,
ангажимент и визия от страна на лидерите и финансово заинтересованите лица.
Създаването на дигитална култура е изключително важно, защото позволява на
служителите да мислят и действат като технологично способни хора, желаещи да
експериментират, да научават нови начини за работа и да правят съответните
промени в ежедневните процеси.
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4. КАЗУСИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
Erofio Group
Erofio Group е група от три компании: Erofio - Engenharia e Fabricação de Moldes, S.A.,
Erofio Atlântico, Lda and Erofio - Investimentos Imobiliários, S.A. Управлението й е
отговорност на Мануел Ново, неговата съпруга, Маргарита Ново, и трите им дъщери.
Бизнес групата е базирана в община Баталха, окръг Лейрия. Компанията е основана
през 1990 г. и дейността й винаги е била свързана с производството на отливки. В
момента има общо около 200 служители; групата се развива добре през последните
години, оперирайки основни на вътрешно и външно общностния пазар. През
годината тази група е развивала дейност в създаване и производство на отливки за
производство на пластмаса, за автомобилния сектор, електроника и електроинженерство. Чрез своята енергия и качество Erofio Group създава добър имидж пред
клиентите, някои от които са разположени във Франция, Германия, Швейцария,
Чехия, Полша, Словакия, Турция и САЩ. Приемането на пазара на отливките, които
Erofio произвежда, е повишило броя на поръчките в резултат на големи инвестиции в
технически и човешки знания, важни във сектор, който изисква използване на найновите технологии.
Еволюция
На 40-годишна възраст Мануел Ново реализира своя проект, като на 27 април 1990 г.
основава компанията Erofio - Erosão por Fio, Lda. Тя стартира дейност едва през 1992
г., но оттогава се е разраснала много. Централата на първата му компания е базирана
в Масейра, отново в окръг Лейра, а основната дейност е производство на отливки за
индустрия за пластмаса. През 2001 г. по необходимост тя променя своята правна
форма, създавайки настоящата Erofio - Engenharia e Fabricação de Moldes, S.A. За да
следва еволюцията на сектора, той създава втора компания, Erofio Atlântico Lda,
компания, посветена на шприцоване за производство на пластмаса, която се заражда
от нуждите на клиентите на Erofio, S.A. в областта на термопластично шприцоване.
По този начин е възможно да се предостави на клиента финален продукт, който е
пълно инженерно решение за разработване на продукти и серийно производство на
части. „20 години след стартиране на производство в първия завод, двете
промишлени подразделения достигат оборот от 14 817 милиона евро, от който 94% е
износ.“ С оглед на ефективния капацитет за управление на ресурсите на двете
компании, групата не усеща големи промени при финансовата криза и бизнесът
продължава безпроблемно. Това решение се дължи на необходимостта, почувствана
от компанията за разширяване на нейните съоръжения и преместване на ново място в
община Баталха през 2013 г., община, в която Мануел Ново с радост инвестира,
защото това е общината, където е бил роден, оженил се е, има къща, както и където
са отраснали дъщерите му. Така той рискува инвестиция в размер на 8.5 милиона
евро за нови съоръжения, защото с развитието на този специален пазар, площта на
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компанията не е достатъчна за всичко, което иска да прави. В резултат на този
ангажимент оборотът на Erofio, S.A. и Erofio Atlântico, Lda се увеличава с над 2.9
милиона евро. Разкрити са около 40 работни места за същия период. (…) Много,
предвид факта, че това са високотехнологични индустрии.“
Дигитална Трансформация
Необходимост компанията да стане по-ефикасна и да споделя една и съща
информация за проекти с всички служители (дори тези на производствената линия).
През 2001 г. компанията решава да премахне всички хартиени документи, създавайки
дигитални инструменти за комуникация в производството и споделяйки общо бази от
данни с всички работници. Това води до подобряване на производителността, както
и повишено интегриране на клиентите, които могат да следват развитието на
проектите си онлайн. Макар че това стартира като неструктурирано усилие, бързо
става ясно, че общи ползи са възможни при прилагане на по-структуриран подход.
Подобрената ефективност, споделената информация и дигитализацията на
процесите за създаване на отливки са основните цели и бъдещи приоритети на
компанията, включително премахване на хора от определени части, които все още
изискват ръчно въвеждане на данни. Същевременно, компанията инвестира в
добавящо производство (на метал, съставки съединения и полимери), а наскоро и в
MES и автоматични производствени клетки. В заключения, усилията, стартирани през
2001 г., в комбинация с новите технологии, позволяват повишен ръст и
удовлетвореност на клиентите и понижени разходи и време за обучение.
Въпроси
1. Трябва ли Erofio да разработи по-структурирана пътна карта за своите
инвестиции във връзка с Индустрия 4.0?
2. Какви биха били ползите от синхронизиране на пътна карта с цялостната визия
на компанията?
3. Какъв ефект можете да идентифицирате върху бизнес модела на компанията?
4. Какъв анализ трябва да се извърши за по-структуриран подход към I4.0?

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компаниите са изправени пред нова реалност. Предходните индустриални
революции винаги са повлиявали върху това как фирмите създават стойност, върху
начина, по който достигат пазара и се организират. Компаниите обаче трябва да
коригират своята стратегия. Те трябва да разгледат основните двигатели на
промяната (технология, икономика, човешки ресурси и обществото като цяло) и да
оценят ефекта на тези трансформации върху своя бизнес модел. За да останат
фирмите конкурентни, те трябва да се развиват, да имат динамични способности,
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които им позволяват да адаптират основните си компетенции в светлината на
гореспоменатите промени. За да се адаптират по-добре, те трябва да имат ясна визия
за това в какво искат да се превърнат, ясен фокус и посока. Те трябва да преценяват
своето предложение за стойност в светлината на съществени промени в
конкурентната среда, да създават пътни карти за интегриране на нови технологии,
знания и компетенции с цел изпълнение на тази нова стратегия. В крайна сметка,
бизнес моделите, технологията и начинът, по който предоставяме стойност, може да
се променят, но начинът, по който се изпълнява стратегията, си остава проблем на
ръководството.

6. ТЕСТ С ВЪПРОСИ
6.1. Изявлението на стремежите на една организация можем да открием в кое?:
a) Мисия
b) Стратегически цели
c) Действия
d) Визия
Верен отговор: d)
6.2. При използване на PESTEL е лесно да се притесните от множеството
подробности. Вместо това е важно да отстъпите назад и да идентифицирате:
a) Ключовите движещи сили за промяна
b) Съответните пет сили, които съществуват
c) Комплексни връзки между всеки от факторите
d) Пазарни сегменти
Верен отговор: a)
6.3. Рамката VRIO оценява компетенциите на фирмата, като разглежда
променливите стойности, рядкост, невъзможност за имитация и:
a) Организация
b) Цел
c) Оперативни Парични Потоци
d) Аутосорсинг
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Верен отговор: a)
6.4. Средата, посредством която една организация предоставя
предложение за стойност на своя пазарен сегмент, се нарича:

своето

a) Взаимоотношения с клиенти
b) Канал
c) Клиентски сегменти
d) Ключови ресурси
Верен отговор: b)
6.5. Кои от следните елементи от SWOT са вътрешни фактори за бизнеса?
a) Силни и Слаби страни
b) Възможности и Заплахи
c) Силни страни и Възможности
d) Слаби страни и Заплахи
Верен отговор: a)
6.6. Кое от следните може да е заплаха?
a) Промени в технологиите
b) Освобождаване на пазара от неефективен конкурент
c) Местоположението на вашия бизнес
d) Липса на маркетингови познания
Верен отговор: a)
6.7. Пътните карти осигуряват:
a) Комуникация между бизнесите, планове и технологични продукти за цялата
заинтересована общност
b) Крайни цели за маркетинга
c) Структура за инженеринг
d) Визията на компанията
Верен отговор: a)
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6.8. I4.0 налага промени на бизнес модела, като (изберете ГРЕШНИЯ отговор):
a)

Скорост на доставка, персонализация, разходи, гъвкавост могат да повлияят
предложението за стойност /Value Proposition/.

b) Интегриране на информация от веригата на доставки може да повлияе
каналите и отношенията с клиенти.
c)

Моделите на приходи трябва да се променят спрямо текущата политическа
обстановка.

d) Ключовите дейности са повлияни от добавящо производство, IoT, събиране
на данни и оптимизация
Верен отговор: c)
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МОДУЛ 3: Трансформация за Индустрия
4.0
1. ОПИСАНИЕ
Целта на този модул е да се проведе в 10 контактни часа и общо 20 часа ангажираност
на обучаемия.
Породена от появата на нови технологии, Индустрия 4.0 представлява ново
поколение от свързани, роботизирани и интелигентни заводи. В резултат на
дигиталната революция границите между физическия и дигиталния свят се
размиват, за да отстъпят място на свързания завод 4.0, в който си взаимодействат
работници, машини и продукти. Индустрия 4.0 е предизвикателство и реална
възможност за индустрията.
Тази революция обаче е придружена от много промени, които е важно да
идентифицираме, разберем, подкрепяме и управляваме.
• Затова преди всичко тази революция трябва да бъде разгледана на фона на
великите индустриални революции.
• На второ място, ще представим различните видове управление, които съпътстват
тези революции.
• На трето място, ще се фокусираме върху ограниченията на тези видове управление,
особено ефекта им върху здравето на операторите: основно стрес и изтощение.
• В четвъртия раздел ще коментираме нови форми на управление, които дават
свобода на операторите (напр. „освободени“ компании).

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След изучаването на този модул обучаемите ще могат да:
Знания и разбиране: Разбиране на различните управленски парадигми, техния ефект
върху хората като оператори, както и възможностите, произтичащи от прилагане на
Индустрия 4.0.
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Умения: Умение за корелация на управленски практики и ефекти, които могат да се
наблюдават в дадена компания, както и анализ на това какви практики биха били
полезни в контекста на Индустрия 4.0.

3. УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ
3.1. Индустрия 4.0 или Четвъртата Революция
Както ни напомня Франсоа Жандарм (François Geandarme (2019)), терминът
„Индустрия 4.0“ се появява за пръв път през 2011 г. на Световния индустриален
форум в Хановер. Проектът „Индустрия 4.0“ или „Индустрия на бъдещето“ е нов
поглед към средствата за производство. Цифрата 4 се отнася до 4-тата индустриална
революция.

Фигура 12: 4-те индустриални революции

1-ВА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
Тя датира от времето на въглищните мини и разработването на парния двигател от
Джеймс Ват през 1769 г. Това драстично променя начина на производство. Ръчните
занаяти биват заместени от механизирано производство, заводите заместват
работилниците… В заводите революцията се отнася до използването на парни
двигатели за задвижване на машините, което повишава производителността. Това
води до повече производство и създаване на продукти в малки серии.

2-РА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
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Втората революция е резултат от използването на петрол и електричество в края на
19-ти век. Това позволява модернизация на производството. Автомобилната и
химическата индустрии са облагодетелствани много от този факт. Сега вече
производствените машини се задвижват не от пара, а от електричество. Този период
съвпада с появата на Тейлъризма и верижната работа, благодарение на която
работниците без специализирани умения са продуктивни. Става дума за масово
производство на идентични продукти.

3-ТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
След това в средата на 20 век има трета революция, свързана с появата на
електрониката, телекомуникациите и дори компютърните науки. Тези различни
дисциплини позволяват използването на различна автоматизация, което облекчава
работниците при изпълнение на най-трудните задачи. Това е началото на роботиката,
гъвкавостта на производствените инструменти и производството в големи серии. От
друга страна, според някои тази революция се случва малко по-късно, в началото на
21-ви век. Тя е базирана на преобразуване на енергия (възобновяема енергия,
произвеждащи енергия сгради и капацитет за съхранение на енергия) и дигитални
технологии. Това наистина поставя края на използването на изкопаеми горива
(въглища, петрол) и началото на чистата енергия (слънчева, въздушна, водна). На
последно място, една от важните характеристики на тази трета революция е
концепцията за мобилност (на стоки и хора). Накратко, първо се изобретява парната
машина, след това електрическата, после индустриалния робот, а сега – кибер
свързаната система.

4-ТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
Днес вече не е на дневен ред въпросът за масово производство на даден продукт
(или по-скоро възпроизвеждане) хиляди пъти. Навлезли сме в ерата на масовата
персонализация. Потребителят иска изцяло персонализиран продукт, който не
изглежда като този на съседа му. Индустрия 4.0 е ангажирана с удовлетворяване на
това желание за уникални и персонализирани продукти при поддържане на
еквивалентни разходи въпреки малките обеми на производство. Следователно, едно
от предизвикателствата на тази 4-та индустриална революция е да се постигне успех
при свързване на нуждата на клиента с производствените системи. Това свързване не
може да стане без помощта на нови технологии, които ще използват в този „нов
завод“.

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРАКТИКИ
Размишления за организациите датират от края на 19-ти, 20-ти и началото на 21-ви
век.
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Предлагаме следната дефиниция: терминът „организация“ се отнася до всички
форми на асоцииране, които имат конкретна цел.
1900...: Рационален организационен подход
По това време е налице желанието за налагане на „правилен ред“ в организациите
(със строги правила и йерархии). Трите знакови личности, които доминират, са:
✔ Инженерът Фредерик Тейлър (САЩ) (1856-1917)
✔ Инженерът Хенри Файол (Франция) (1841-1925)
✔ Социологът Макс Вебер (Германия) (1864-1920)
Тези личности представят три различни организационни подхода:
✔ Тейлър има мания за ефективност. Прилага „научна организация на
работата“ (проучване в стоманената индустрия):
●
●

●
●
●

Научна организация на задачите, изпълнявани от работниците и
всички членове на компанията.
Организация, базирана на вертикално разделение на труда
(ръководството координира и определя работните условия и
свързаните нива).
Правилният човек на правилното място трябва да направи научен
избор за изпълнителите.
Дефинират се точно задачите за всеки от тях („Единственият найдобър начин“).
Тейлър също така иска заплащане, базирано на представянето, като
важен стимул за работниците.

✔ Файол теоретизира бизнес администрацията. Той дефинира
съдържанието на административните функции (Директората) по прост
начин:
●
Планиране;
●
Организация;
●
Подреждане;
●
Координиране;
●
И Контрол.
Тази формализация остава основа на управленското мислене до наши дни.
✔

Вебер дефинира 3 форми на легитимиране на власт (и „бюрокрация“):
●

Традиционната власт е базирана на строго спазване на обичаите и
уважение към тези, които владеят силата на традицията;

63

●
●

Легалната власт е базирана на валидност на законите, въведена от
закон или бюрокрация;
Харизматичната власт е базирана на подчинение на даден лидер
заради неговата героична или примерна ценност.

1930...: Школата на Човешките Ресурси
Разглеждането на груповата и лична мотивация започва и се развива от 4 основни
личности:
•
•
•
•

Социологът Елтън Майо (американец от австралийски произход) (18801949)
Психологът Абрахам Маслоу (САЩ) (1908-1970)
Психологът Дъглас МакГрегър (САЩ) (1906-1964)
Психологът Курт Левин (САЩ) (1890-1947)

Те развиват следните идеи:
•

Майо: Между 1927 и 1932 г. в завод на Western Electric, той провежда
поредица експерименти за дефиниране на реалната мотивация на
работниците. Целта е промяна на условията за подобряване на
производителността ( ↗ на осветление → производителност↗; след това ↘
на осветление → производителност ↗).
„Ефект на Hawthorne“: представлява не толкова подобряването на
работните условия, а вниманието към отношенията между хората, които
повишават производителността. Опитът на Хотърн оспорва философията
за личния интерес на Тейлър.

•

Маслоу и теорията за мотивация: удовлетворяване на нуждите на едно
ниво преди преминаване към по-горно ниво.
Дъглас МакГрегър (управленска перспектива):
●
Теория X:

•

▪

„Средностатистическият човек има вътрешно нежелание за
работа и ще направи всичко, за да я избягва.“
▪ „Хората трябва да бъдат принуждавани, контролирани,
насочвани, заплашвани със санкции, ако искаме да полагат
усилия за постигане на организационни цели.“
▪ „Средностатистическият човек предпочита да бъде ръководен,
иска да избягва отговорност, има сравнително малки амбиции и
търси сигурността на първо място.“
● Теория Y:
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▪

•

Организационните цели не могат да бъдат постигнати, ако
целите на служителите не са частично постигнати.
▪ Организацията трябва да взема предвид целите и личната
мотивация на всеки човек.
Левин: Проучване на малки групи и форми на власт в тях (лидерство).
„Същината на една група не е сходството или разликата между членовете
ѝ, а тяхната зависимост едни от други. Групата може да се характеризира
като динамично цяло, което означава, че промяна в състоянието на която и
да е от неговите части променя състоянието на всички подчасти“.

Лидерството зависи от:
●
ситуацията (вид на задачата, социална структура, правила, история…),
●
лидера (легитимност, компетенции, мотивация, личност),
●
участниците (очаквания, личност, умения, мотивации…).
Сътрудничеството е по-висше от механично разделение на труда (с координация
отгоре) и индивидуалното оценяване и е базирано на системни принципи: цялото е
повече от сбора на частите.
1970...: Теории за акционерно участие
Тези теории са разработени от Крозие и Фридберг:
•
•

•
•

•
•
•

Всяка социална система може да бъде разбрана на базата на действията на
участниците в нея.
Участник е лице, чието поведение (= действие) спомага за структуриране
на дадена област, напр. спазване/повторно изграждане на регулаторни
изисквания.
Структурата на правилата (социалната структура) се обяснява с действията
на премерени и заинтересовани участници.
Тези участници имат логика (modus operandi). Макар и ограничено, те са
автономни и си взаимодействат в система, която спомага за структуриране
на действията им.
Понятието за система от конкретни действия играе важна роля в
стратегическия анализ.
Поведението на участника трябва да се тълкува като опит за адаптиране на
организационните ограничения/възможности към собствените цели.
Стратегически анализ на участника: участникът притежава известна
свобода и използва логика или лична стратегия, чиято цел е да увеличи
влиянието си (и да контролира области на несигурност) и чийто
модалности зависят от неговите ценности, неговото възприятие за
ситуацията и средствата за оказване на влияние, с които разполага.
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1980...: Теории на Конвенциите (The Theories of Conventions)
Рейно (регулации):
•

На каква база може да се постигне колективно споразумение, когато
участниците оправдават действията си чрез различни принципи? Тези
автори се опитват да направят разясненията между личното и
колективното съвместими.
Болтански и Тевено:
•

Шестте града (светове, природа):
●
Вдъхновеният град се отнася до принципа на креативност
(действията ми са продиктувани от висш принцип за иновация,
новост);
●
Родният град се отнася до семейни отношения, традиции
(действията ми са продиктувани от уважение и привързаност към
правилата на групата).
●
Градът на знаменитост се отнася до социално признание (връзки с
обществеността, качествено обслужване, мнение).
●
Гражданският град оправдава действия в публичен интерес.
●
Търговският град оправдава действия от пазара, цени и търговски
договор.
●
Индустриалният град е императив за ефикасност и продуктивност.
●
Когато градовете си противоречат, за да се постигне единност на
групата, е необходимо да се намерят компромиси, споразумения,
договори, конвенции.
●
Например: противоречие между промишлена (ефикасност) и
гражданска легитимност (напр. интересите на служителите,
защитавани от профсъюзите) може да се разреши посредством
писмени споразумения за ангажимент, колективни споразумения,
съвместни срещи… или негласни споразумения.
●
Има очаквано поведение, което лицата трябва да следват
(конвенция: съгласие, съгласие).
●
Споразумението позволява координиране на противоречащи си
интереси, които нямат единна логика, но трябва да бъдат
„комбинирани“, за да бъдат удовлетворени.
●
Социалният живот е базиран на негласни споразумения от този вид.
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3.2. Видове управление
Съществуват различни видове ръководство, които могат да бъдат разграничени
според своя фокус: върху задачата и/или върху човека.

Фигура 13: Управление в комплексност, Dominique Genelot, INSEP, Consulting Editions

Упражнения, фокусирани върху прилагането на тези видове ръководство ще бъдат
разиграни по време на сесията.

3.3. Ограничения на тези видове управление
Стрес и прегаряне...
•

•

•

„Стресът възниква, когато има дисбаланс между възприятието на човек за
ограниченията, които са му наложени от неговата среда и възприятието за
ресурсите, с които разполага, за да се справи с тези предизвикателства.
Човекът може да управлява натиска в краткосрочен план, но изпитва
големи трудности при продължително налагане на интензивен натиск. В
допълнение, различните хора може да реагират по различен начин в една и
съща ситуация, както и един човек може да реагира по различен начин в
различни моменти…“ (Национално междупрофесионално споразумение
относно стреса при работа, подписано от социалните партньори, 2.07.2008
г. (The National Interprofessional Agreement on Stress at Work)).
Дефиниция, която позволява представяне на понятието за баланс, чувство,
продължителност и индивидуални различния, но отново е базирана на
човека.
RPS е интерфейс на човека и неговата работна ситуация, откъдето
произлиза термина „психологичен риск“.
„Това, което създава риск за здравето при работата, не е проявлението, а
произходът му: психологическите рискове се дефинират като рискове за
умственото, физическото и социалното здраве, произтичащи от условия на
работната среда и организацията и свързани с тях фактори, които могат да
повлияят на умственото функциониране.“ (дефиниция в доклад на Съвет на
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експерти, председателстван от Мишел Голак и посветен на темата на
психологическите рискове, април 2011 г.).

Подход на напрежението (A Tensions’ Approach):
•

„Психологическите рискове възникват в работни ситуации, където има
съществено напрежение между исканията на служителите и исканията на
организацията, породени от различни причини: работни условия,
организация на работа, професионални отношения, управленски методи…“
●
С различни ефекти (показатели): стрес, насилие, недобро състояние,
тормоз, междуличностни и групови конфликти, отсъствие
(краткосрочно), текучество, повишен брой спонтанни посещения до
трудов лекар, повишено прекъсване на работата.
●
Отношения на причини с комплексни ефекти: една причина не води
до един-единствен ефект, но няколко причини създават няколко
ефекта, различни по своето естество в зависимост от контекста на
предприятието и изложените лица.

Комплексността на подхода се отнася до:
•
•

Смесване на лични и/или колективни ситуации;
Смесване на причини, ефекти и последствия.

Рискът се разглежда в смисъл на вероятност да има нарушаване, както
индивидуално, така и колективно, в резултат на работната среда.

Ефекти за служителите…
Психо-социалните рискове могат да доведат до патологии и дори злополуки на
работа и да имат необратими последствия:
•
•
•
•
•
•
•
•

Емоционални смущения,
Нарушен сън: могат да повлияят на вниманието и бдителността,
Хранителни разстройства: колит, гастрит, колопатии…
Сърдечно-съдови и липидни проблеми,
Нарушен метаболизъм,
Мускулно-скелетни проблеми (сега стресът се признава за ясен причинител
на тези проблеми);
Безпокойство и депресия;
Самоубийство или опит за самоубийство (необходими са медицински или
психологически знания за връзка на самоубийството с работата).
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… и за бизнеса
Това, което влияе на служителите, влияе и на бизнеса.
•
Отсъствия: отсъствието от работа може да бъде малко или много
оправдано. Разбира се, по-лесно е да попитате дали служителят отсъства
за деня, например, в началото или в края на работната седмица. Отсъствия
поради „неоправдани“ причини или липсата на заболяване са признак на
пренебрегване на работата в полза на непрофесионалния живот;
•
Спад в производителността;
•
Стачки, социални движения, съдебни искове (включително искове за
тормоз);
•
Повишено текучество: независимо дали служителят е пряко отговорен за
своето
напускане
(уволнение,
неработоспособност,
предсрочно
пенсиониране);
•
Действия на омраза или насилие на работното място: те са както причина,
така и следствие.

Да разберем психо-социалните рискове...

Фигура 14: Четири групи напрежение.
Източник: “Prevent stress and psychosocial risks at work“, p.19, Ed. ANACT

69

Рискови Фактори:
Напрежение, Предизвикано от Промяна на Работата и Трудови Ограничения
•

Организация и работни процеси:
●
Неадекватна организация на работното време;
●
Прекомерни или системни закъснявания;
●
Ниска степен на автономност;
●
Неадекватност на работата спрямо капацитета или средствата, с
които разполагат работниците;
●
Умишлено прекомерно натоварване;
●
Непропорционални или неправилно дефинирани цели;
●
Системен натиск, който не бива да представлява управленски метод.

Напрежение при промяна на работата и трудови ограничения:
•

Условия на работната среда:
●
Излагане на агресивна среда;
●
Излагане на поведение на тормоз;
●
Излагане на шум;
●
Излагане на прекомерен произвол, който може да повлияе на
ефективността;
●
Излагане на топлина;
●
Излагане на опасни вещества;
●
...

Натиск в трудовите отношения:
•

Комуникация (неподходяща или лоша):
●
Несигурност за това какво се очаква на работа;
●
Възможности за заетост;
●
Предстояща промяна;
●
Лоша комуникация относно политиките и целите на компанията;
●
Затруднена комуникация между участниците.
●
...

Напрежение Между Ценностите На Служителите и Изискванията:
•

Субективни фактори:
●
Емоционален и социален натиск;
●
Чувство, че не могат да се справят със ситуацията;
●
Чувство за липса на подкрепа;
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●
●

Трудности при съчетаване на личен и професионален живот;
...

3.4. Нови форми на управление
Исак Гетц и Брайън М. Карни теоритизират практиките и концепциите, наблюдавани
в много компании, в книгата „Freedom & Co.: When employee freedom makes
companies’ success“, публикувана през 2012 г.
Принципът на тези организации е да позволяват на служителите да поемат
самостоятелни инициативи, вместо да им налагат насоки, последвани от мониторинг.
Основната идея е да се създаде климат на доверие и признание на служителите, в
който уменията им могат да бъдат напълно развити, тогава и само тогава, когато им
се предостави пълна свобода.
Традиционната йерархична система е заместена от плоска структура, в която
сътрудниците сами ръководят себе си, което има ускоряващ ефект върху
благоденствието им на работното място. Много привлекателна програма за
поколения Y и Z.
Демокрация обаче не означава анархия. Колективно дефинирани за регулиране на
структурата, правилата гарантират осигуряване на свобода за всички.
Автономността се поставя в центъра на управленската система. Служителите
наистина имат свободата да организират сами работното си време, да поставят лични
цели…
Крайният етап на освободеното предприятие е „холакрация“. В тази форма на
организация не само е елиминирана пирамидалната йерархия, но и практиката на
услуги (в смисъл на отдели) е премахната. Вече не става дума за описание на позиции,
но за роли, които са самодостатъчни в кръгове, споделящи една и съща цел. Център
на това е колективният интелект.
Предимствата на такъв модел са следните:
•

•
•

По-добре представящи се служители: повишаване на мотивацията чрез
полагане на грижи за щастието на служителите и по-голямо ангажиране на
служителите – правейки мисията им по-смислена;
По-решителен колектив: промотиране на работата в екип;
По-оптимизирана организация: структурата не е замразена в тежка
йерархична организация, а може постоянно да се променя според новите
правила на пазара;
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•

•

По-иновативно предприятие: иновацията не идва от бюджет за ИРД като в
традиционните фирми. Освобождаването позволява израз на креативност
и инициативност от страна на всички.
В крайна сметка има по-добро цялостно представяне на компанията с
увеличаващи се финансови резултати и редовно постигане на целите.

Тази нова форма на организация е провокирала много дебати и критики,
включително:
•

•
•
•

Тази форма не е адаптирана към френската култура, в която е заложен
пирамидалният модел. Пряко следствие от това е: служителите не са
готови за такава промяна. Този подход е труден за прилагане в компания,
чийто традиционен модел е базиран на културата.
Риск от разрив, когато шепа хора поемат властта за сметка на другите.
Ефектът е обратен на очакваното.
Повишени стрес и прегаряне поради отговорността на всеки да се отчита
пред колектива.
Погрешно използване на модела, при който основната мотивация на
ръководството е да намали заплатите, като премахне средното
управленско ниво. Трябва да се отбележи, че в някои случаи обратното е
валидно и при повишаване на възнаграждението.

Критиците също така посочват, че това движение стигматизира мениджърите като
цяло и особено средното управленско ниво, което се разглежда като т.нар. „малки
шефове“ – докато в т.нар. традиционни компании тяхната роля е тази на
фасилитатор, който обучава и насочва екипите, помагайки им да дадат най-доброто
от себе си.
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4. КАЗУСИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
Казус за Изучаване: MIK-BG
Година на създаване: 2003
Бизнес сектор: Производство на горни облекла (не работни)
Брой служители: 41
Оборот за 2017: 0.6 млн. евро
Представяне: МИК-БГ ООД е българска компания, основана през 2003 г. в град Русе,
България. Компанията специализира в производството на женско облекло: ризи,
блузи, поли, рокли и униформи. МИК-БГ ООД работи с местни и международни
агенции и партньори за световно известни марки в модната индустрия, като: CAROLL,
Kenzo, Guess, Chanel, Diplodocus, SANDRO, Cacharel, Vanessa Bruni, Madame a Paris,
Tara Jarmon, Maison Kitsune и много други. Клиентите на компанията включват също
така ресторанти и пицарии, вериги от заведения за бързо хранене, туристически
агенции, летища и болници. Компанията има за цел да бъде първото производствено
предприятие в текстилния сектор в България, което изцяло дигитализира своя
производствен цикъл и работни процеси.
Трансформация I4.0: Чрез изпълнението на редица вътрешни и европейски проекти,
компанията стартира дигитализация на своето производство и работни процеси, като
по този начин изпълнява критериите на Индустрия 4.0. Първата стъпка към
дигитализация е предприета през 2015 г., когато компанията получава европейско
финансиране за автоматични машини и системи с цел оптимизация на
производствения процес. Чрез тази инвестиция в ново автоматизирано оборудване и
софтуер, които позволяват по-нататъшна трансформация, МИК-БГ има за цел
постигане на следните резултати до 2023 г. на базата на икономическа оценка и
бизнес плана на компанията: Повишена ефективност на разходите с 19% спрямо 2016
г.; Понижаване на суровините за производство на един артикул с 16.7%; удвояване на
производството.
Въпроси за размишление:
С оглед на описаните по-долу теми, обучаемият трябва:
1. Да идентифицира и обоснове промените, възникнали след 2015 г. с оглед на
организация, бизнес процеси и човешки ресурси;
2. Да предложи и обоснове какви промени са подходящи за подобряване на
управленския аспект в компанията, като се вземат предвид гледната точка на
мениджърите И служителите;
3. Някои от предложените промени трябва ли да се свързват с въвеждането на
ново технологично оборудване?
Тема 1: Управленски екип и служители: Стимул на тази трансформация
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Една от първите трудности, с които се сблъскват МСП при прилагане на I4.0, е липсата
на лидерство. В много случаи бизнес лидерите се страхуват от потенциалното
въздействие на промените (несигурност относно възвръщаемост на инвестицията,
страх от нарушаване, ефект върху производството и др.).
Следователно, участието на ръководителя на компанията е от изключително
значение за гарантиране успеха на тази трансформация. Ръководният екип трябва да
бъде движеща сила на тази еволюция. Сред интервюираните компании често за
мениджър на иновации 4.0 се определя служител (директор, финансов директор,
мениджър на проект).
Преминаването към индустриална стратегия 4.0 обаче не може да се постигне без
участието на служителите. Сътрудничеството със служителите трябва да се случва от
ранните етапи, по време на първите размисли по въпроса. Интервюираните компании
са единодушни, че не може да има успешна трансформация без подкрепа от страна на
служителите. Всички служители трябва да са загрижени за тази трансформация.
“Ако ръководството на компанията няма желание за промяна и особено за
подобряване на работните условия на служителите, няма смисъл да се опитва.”
Тема 2: Организационна еволюция
Сред ключовите теми, посочени от интервюираните компании, ангажираността на
служителите е от водещо значение за успешен преход към I4.0. За да постигнат това,
компаниите се опитват да променят своите организационни методи, работни места и
умения на служителите. В тази част ще представим организационните избори, които
компаниите правят, както и ефекта от тях.
"Ако подобрите благоденствието и работните условия на служителите, естествено
ще подобрите и представянето им в компанията"
С оглед на оперативното изпълнение повече от половината интервюирани компании
предлагат оптимизирано (lean) ръководство. Като част от този подход две компании
са приложили метода 5S. Това е метод за организация на работното място, който
използва 5 японски думи, които можем да преведем като „подредба“, „блясък“,
„стандартизация“ и „устойчивост“. Целта е създаване и поддържане на
организирано, чисто, сигурно и ефикасно работно място. Методът 5S е подход, който
изисква участие от страна на служителите. Резултатите се измерват както по
отношение на производителност, така и чрез удовлетвореност на персонала:
• Чиста работна среда;
• Подобряване на безопасността (намаляване на злополуките);
• Развитие на комуникацията;
• Повишаване на продуктивността и ефикасността;
• Повторна валоризация на бранд имиджа на компанията;
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• Увереност на клиентите.
Други методологии за оптимизирано ръководство, които могат да се приложат в
компаниите:
• SIM (short interval Management): Това е инструмент за комуникация. Този метод
предлага ежедневни срещи за предвиждане на проблеми, които могат да
предотвратят постигане на целите. Обсъжданите на тези срещи теми са свързани с
представяне (продуктивност, качество, безопасност), но и с проекти за еволюция.
• Visual Management: Този метод се използва за спомагане предаването на
информация и цели на служителите чрез визуална таблица. Позволява глобален
поглед върху дейността на отдела.
• QRQC управление (Quick Response Quality Control): QRQC е подход, който
разрешава аномалии и проблеми (качество, производство/дейност, поддръжка и др.)
на мястото, където възникват, от лицата, които ги откриват или са засегнати от тях.
Базиран е на реални факти и конкретни данни (обективни измервания) и трябва да се
използва бързо. QRQC е приложим както в индустрията, така и в третичния сектор.
Позволява развитие на постоянен процес на подобрение в компанията. Целите му са
много: предоставяне на права и развитие на автономност на екипите, пестене на
време за ръководството (по-малко срещи), повишена реакция за разрешаване на
проблеми веднага след възникването им и др.
• Иновация с участие: Този метод има за цел поставяне на табло за предложения в
средата на цеха. Всеки служител може да сподели проблеми или решения. Компания,
приложила тази методология, също така предлага всеки месец награда за найдобрата идея.
" Наистина осъзнахме, че има разлика между желаната посока и възприятието на
служителите, така че бе важно бързо да информираме екипите."

Тема 3: Развитие на уменията на служителите
Всички интервюирани компании демонстрират желание за подобряване уменията на
служителите със същите темпове като тези на еволюция на компанията. Техническите
инвестиции от страна на компаниите (новаторски материали и производствени
системи, роботика, софтуер, приложения и др.) изискват обучение на служителите.
Съществуват различни решения (техническо и емоционално обучение):
• Вътрешни квалификации;
• Продължаващо обучение от страна на външни организации;
• Персонализирано обучение;
• Дигитални платформи за обучение, които могат да бъдат достъпени отвсякъде в
облака;
• Професионални събития и изложения;
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• До голяма степен, за специалните умения, служителите често сами се обучават.
За да промотира уменията на своите служители, една компания иска да разработи
програма за умения. Чрез нея тя иска да позволи на служителите да обогатяват
уменията си, да повишават привлекателността на своята работа, но и да развиват
своя статут и възнаграждение.
„Цеховете ни бяха много разделени, но днес се създават различни връзки и
работата е много по-привлекателна“.
„Водачите са операторите на машините и са обучени за новия процес/система.“
„Oбучението им по технически и емоционални въпроси е много важно.“
Обучението на служителите трябва да се провежда постоянно и да е подробно
коментирано от ръководството, както и от вътрешни и външни заинтересовани лица.
Те трябва да могат да развиват уменията си със същия темп, с който се развива
организацията, и да могат да работят в международна среда (напр. Китай, Индия,
Мексико).
За да се преодолее липсата на обучение, някои ИТ проекти са аутосорсвани като така
се осигуряват достатъчно ресурси за дигитализация и подобряване на процеса в
компанията. МСП търсят да наемат персонал. Според компаниите стратегията за
подбор е различна:
• наемане от най-добрите университети и технически училища;
• привличане на млади стажанти в учебен курс, което спомага за принос на нови
визии и по-малко разходи по иновативни области;
• наемане на специалист със специфични експертни познания (умения в областта на
даден софтуер или машина);
• наемане на общи техници без специализация като CNC техници. CNC, наричан още
компютърно програмиран дигитален оператор, е машинист и програмист, който
използва задвижвани от компютър машини и инструменти за производство на
прецизни компоненти за самолетната индустрия, компютърни системи, медицинско и
др. оборудване.
Всички компании говорят за нежеланието на служителите за промяна (стрес, страх,
противопоставяне на промяната). Реално това може да е свързано с факта, че
дигитализацията често се случва като нещо напълно непознато и служителите са
несигурни. Според компаниите е важно служителите да са ангажирани в участващо
управление. Те трябва да бъдат автономни и да са част от еволюцията на компанията.
Така ще се чувстват по-квалифицирани и оценени. За да се разсеят притеснението и
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страха, една компания е организирала събитие за служители, което да им позволи да
разберат какви са целите на проектите.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За да се превърне едно предприятие в „освободено“, е необходима трансформация,
като са възможни два подхода:
•
•

Радикална промяна от тип „реинженеринг“
Постепенна промяна с натрупване

На базата на опит с изпълнение на проекти на освободени компании, постепенната
промяна с натрупване е най-ефективният метод. Реално чрез постепенно
увеличаване автономността на служителите и постепенно намаляване на контрола
промяната е по-безболезнена.
Този подход помага на лидера да се дистанцира от ежедневното ръководство, като
се съгласява да загуби власт. Въпросът за властта не е резонен, когато става дума за
освобождаване. Загубата на законова власт е истинска спирачка за някои.
Необходима е работа в това отношение.
Този подход е и по-лесен за справяне с проблеми като бъдещето на мениджърите на
средно ниво. Накратко, постепенният подход генерира много по-контролирана
промяна от внезапното въвеждане на нова организация. Интересно решение може да
е работа в ограничена област, както препоръчва Деминг със своето виртуално
колело: PDCA (планирай, направи, провери, действай).
Културната промяна е сериозен въпрос. Видяхме това. Много критици посочват, че
служителите не са готови за такова предизвикателство. Следователно това е нещо,
върху което проектът трябва да се фокусира.
Моделът обаче може да функционира само ако цялото е последователно. Ако
например доверието на лидерите не е реално, автономността ще е илюзия.

6. ТЕСТ С ВЪПРОСИ
6.1. Кои са петте мисии на мениджъра според Файол?:
Изберете повече от един верен отговор:
a. Планиране
b. Организация
c. Изграждане на доверие
d. Насърчаване на дискусии
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e.
f.
g.
h.
i.

Ред
Комуникиране
Координиране
Контролиране
Придружаване

Верни отговори: a), b), e), g), h)
6.2. Според Тейлър:
a) Работата трябва да бъде адаптирана към човека
b) Хората трябва да се адаптират към работата
Верни отговори: b)
6.3. Поставете следните елементи, които кореспондират с пирамидата на Маслоу, в
правилния ред:
a. Нужда от сигурност
b. Нужда от самореализация
c. Самочувствие
d. Физиологични нужди
e. Нужда от принадлежност и признание
Верни отговори: Правилният ред на отговорите е: d), a), e), c), b)
6.4. Лидерството:
Изберете повече от един верен отговор:
a. Зависи от лидера
b. Не зависи от участниците
c. Не зависи от ситуацията
d. Зависи от участниците
e. Зависи от ситуацията
f. Не зависи от лидера
Верни отговори: a), d), e)
6.5. Кои са 4-те области на напрежение, които създават стрес за хората:
Изберете повече от един верен отговор:
a. Промени в света
b. Ограничения в работата
c. Реколтата от банани
d. Промени в работата
e. Ценностите и изискванията на служителите
f. Лошо управление
g. Отношения и поведение
Верни отговори: b), d), e)
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Модул 4: Технологии в Индустрия 4.0
1. ОПИСАНИЕ
Целта на този модул е да се проведе в 10 контактни часа и общо 20 часа ангажираност
на обучаемия. Той обхваща различните технологии, които поддържат концепцията за
Индустрия 4.0. Има описание на всяка технология, както и примери за нейното
приложение. След това се разглежда взаимната им допълняемост, за да бъде
дефинирана една обща цел преди прилагането им.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След този модул обучаемите следва да могат:
Знания и разбиране: Разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени
фирмите във връзка с Индустрия 4.0, както и стратегическите възможности и
необходими действия.
Умения /прилагане на знанията и разбирането/: Способност за прилагане на
инструментите за анализ за разработване на пилотен проект в МСП; способност за
разбиране на ефекта на различни нива – стратегическо, човешки ресурси, технология,
управление.

3. УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ
3.1. Въведение
Терминът „Индустрия 4.0“ се отнася до набор от технологии и понятия, свързани с
реорганизация на веригата от стойност [Hermann et al., 2015]. Визията за Индустрия
4.0 е използване на комуникация в реално време за мониторинг на физическите
системи и след това действия с тях. [Kagermann, 2015] характеризира тази нова
дигитална епоха с масивно повторно използване на знания, капитализирани в
заводските цехове с помощта на информационни технологии, за да позволи
интелигентно, ефикасно и производство, реагиращо бързо.
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Двама съвременници на Клаус Шваб, германски икономист, Зигрфид Дайс
(вицепредседател на управителния съвет на Robert Bosch GmbH) и Хенинг Кагерман
(председател на Германската академия на науките и технологиите), използват
термина „Индустрия 4.0“ за пръв път на изложението в Хановер през 2011 г. Две
години по-късни, тяхната работна група за Индустрия 4.0 прави препоръки на
германското правителство, обяснявайки как производствената индустрия на
страната трябва да използва Интернет На Нещата И Услугите, за да повиши
националната конкурентоспособност, и подчертава, че следващата стъпка в
индустриалната революция ще е създаването на интелигентни заводи, които
използват „пряк и универсален нетуъркинг на интелигентни обекти през интернет“
[ProtoLabs, 2017], с други думи – Интернет На Индустриалните Предмети (IIoT).
Системите комуникират и си сътрудничат помежду си, но и с хората, с цел
децентрализиране на вземането на решения. Следователно, Индустрия 4.0 поставя
акцент върху свързаност, като по този начин стимулира разработването на нови
процеси, продукти и услуги. Прилагането ѝ изисква интеграция на експертни
познания относно различни дигитални технологии.
Но какво точно представлява Интернет На Нещата? Как е индустриализиран? Кога
предметите/обектите става интелигентни. Свързан фитнес часовник, автономен
автомобил, самообучаващ се термостат… ежедневието ни е пълно с интелигентни
предмети, които използват комплексни технологии, за да опростяват живота ни и
радикално да променят нашия свят. От национална и регионална перспектива,
Интернет На Нещата дава възможност на правителствата да автоматизират
измерването на нива на замърсяване, да следят качеството на разпределена вода, да
проследяват застрашени видове и да спират бракониери, да пазят обществото от
земетресения, пожари или терористични атаки, да следят инфраструктура като
мостове и пътища, както и значително да подобряват работата на електрическите
мрежи.
Някъде между потребителя и градовете е основната движеща сила на икономиката:
търговия и индустрия. Именно тук е мястото за Интернет На Индустриалните
Предмети/Обекти. Ползите са такива, че в доклад от 2013 г. Cisco, световният
доставчик на мрежови технологии, предсказва ръст на стойността с 14.4 трилиона
долара (нетна печалба) до 2022 г. за фирми в частния сектор чрез подобрения в пет
ключови области: използване на активите, производителност на служителите, верига
на доставки, клиентски преживяване и иновации. Cisco също така обявява, че броят
на свързани устройства ще достигне 21 милиарда до 2018 г., което е ръст с почти 50%
за само 5 години. Впечатляващи цифри, както за финансова печалба, така и за връзки!
[Mitchell & al. 2013]
Индустрия 4.0 е основно посветена на разработването на дигитални технологии, като
например:
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•
•
•
•

•

Сензори и свързани предмети, които могат да събират и предават
информация;
Автомати, които задвижват производството и събират информация;
Индустриални роботи, които стават все по-адаптивни и „интелигентни“ и
могат да помагат на оператора по време на изпълнение (коботи);
Софтуер и приложения, които съпътстват всички услуги, както по
отношение на продукти и промишлени инсталации (симулация, MES, PLM,
ERP, GMAO, Scada, платформи за съвместна работа, управление на
логистиката, анализ на данни, добавена реалност …);
Нови производствени методи с 3D печат или добавящо производство.

С оглед управлението на един индустриален обект, тези технологии не са напълно
нови. Новото е количеството управлявана информация, взаимовръзките и интереса
към използването им на ниво обекта като цяло [Lascom 2016].
След това въведение предлагаме следната структура на този модул:
•

•

•

Първо, представяне на технологии, които се използват и/или биват
повлияни от Индустрия 4.0 в компаниите: автоматизация, роботизация и
коботизация, добавящо производство, както и ефекта им върху
гъвкавостта на производствените линии;
Второ, проучване как да се управлява събраната информация, за да се
представи на бизнес участници и отговорници за решенията в компанията:
надзор, съхранение, структуриране, синхронизация между измерени и
теоретични данни, техники с големи данни;
На последно място, подкрепа при вземането на решения в рамките на
бизнес процеси на базата на наличността на тези данни: дефиниране на
нови видове показатели; корекции в производствената линия в реално
време или повторна конфигурация; пълна интеграция на жизнения цикъл
на всеки произведен продукт, но и на оборудване и компонент от
производствената линия; което отговаря на хоризонтална и вертикална
интеграция на индустриалната информационна система.
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3.2. Производствени технологии
Автоматика и Роботика, Екзоскелети, Коботика И Мобилна Роботика
Автоматиката и роботиката са базирани на комплексни системи, които комбинират
механични, електронни, електрически, компютърни компоненти… Роботите могат да
заместят хората при изпълнение на прости и повтарящи се задачи. Роботиката е бивш
клон на автоматичното производство, който позволява сериозно увеличаване на
ефективността на производствените линии при увеличаване на времето, налично за
производство. В допълнение, роботите намаляват грешките (и несъответствията) и са
важни за намаляване на тежка работа при изпълнение на най-трудните задачи или
такива с ниска добавена стойност. В контекста на Индустрия 4.0,
предизвикателството е да се генерализира нейното използване и дори да се
адаптират съществуващи „класически“ линии.
Следователно, тя ускорява
автоматизацията на производствените линии и създава много по-гъвкави, дори
постоянни, линии.
Роботите обаче също са обект на подобрения и еволюция. Нови видове роботи се
проектират така, че да са самодостатъчни, автономни и интерактивни, така че вече не
са просто инструменти, използвани от хората, а интегрални работни елементи, които
функционират успоредно с хората. Работните станции са изцяло трансформирани, за
да улеснят взаимодействието между човек и робот. Появяват се много норми, които
насочват това съвместяване.
Макар че не е изцяло робот, екзоскелетът, или „външният скелет“, е твърда
структура, която защитава тялото и органите на жив организъм. Насекомите,
ракообразните и
паякообразните имат външен скелет или черупка, спрямо
ендоскелетите при гръбначните животни. От много години се разработват
биохимични ексозкелети за подобряване на представянето на хората, особено за
военни цели. Сега ги виждаме в индустрията, с цел подобряване на физическото
представяне и намаляване тежестта на определени задачи, включително с тежки
товари. Използват се също така за компенсиране на увреждане, като напълно
подменят увредената функция на човешкото тяло. По този начин действията за
повдигане на предмети за интересни промишлени приложения.
По подобен начин, когато роботите са надеждни, те могат да интегрират изкуствен
интелект за помощ и колаборация. Тогава получават името „коботи“. Коботиката е
клон от роботиката, който включва използване на колаборативни и безопасни роботи
от хората, които те подпомагат. По този начин коботът подобрява представянето на
човека, като го облекчава от най-трудните задачи, особено онези, които изискват
значителни и/или силно повтарящи се физически усилия. Коботът трябва да работи,
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като тълкува действията на човека и дава най-добра реакция. Разбира се, използва се
в индустрията, но също в и здравеопазването (медицински операции).
На последно място, мобилните роботи според своята дефиниция понякога могат да
се разглеждат като дронове. Обикновено дронът е самолет без пътници и екипаж,
който може да се контролира дистанционно или да работи автономно. Във Франция
дроновете могат да са дронове за наземни обекти или подводници, които могат да
извършват действия дистанционно. Първоначално разработени за военни цели, сега
те се използват в много промишлени приложения (напр. транспорт на пратки или
части, дистанционни действия в чувствителна или опасна среда, напр. атомни
станции), например в гражданското инженерство или земеделието. Използват се за
мониторинг, транспорт и дори поддръжка, например, мониторинг на сгради или
мостове за оценка на дефекти и след това дефиниране на превантивни действия за
поддръжка; мониторинг на жп линии; на селскостопански реколти; или доставки по
домовете.

Добавящо производство (Vaidya 2018)
Възникнало преди около 20 години, добавящото производство, също така широко
известно като 3D печат, се отнася до набор от технологии, които позволяват
производството на части чрез добавяне на материали слой по слой. Този
производствен процес е различен от традиционните процеси, които по механичен
или химичен начин отстраняват материали от солиден блок: фрезоване, струговане и
др. Материалът за добавящо производство може да е или фин прах, или течност. Той
може да отговаря на отлагането на гореща суровинна тел. Използват се различни
материали - от пластмаса, композитни вещества до метали. ИРД разширява обхвата
на тези материали всеки ден, като предлага нови приложения: цимент за
строителство, препарати за готвене, тъкани за здравето на човека. Според [Deloitte
2014] компаниите използват четири основни вида процеси:
•

•

Фотополимеризация:
фоточувствителен
полимер
се
втвърдява
посредством стереолитоградия, дигитална фотообработка (DLP),
изображения за трансфер на филми (film transfer imaging) (FTI) или процес
„polyjet“. Макар че е интересен за модификация на функцията или
поддръжка на частите, процесът на струйно изхвърляне на материал остава
най-скъп и комплексен за изпълнение.
Екструзия на материал: Пластмаса с формата на кабел се нанася на
слоеве в процес на моделиране чрез отлагане (fused deposition modelling
(FDM)) или принтиране с пластмасова струя, подобно на процеса,
използван от пистолет с топло лепило. След това частта изисква
последваща обработка в пещ за синтероване, за да позволи
прахообразният метал да се разтопи. Недостатъкът на тази технология е,
че създава порести метални части със средно металургично качество.
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•

•

Тази технология обаче Тази технология обаче поставя малки
индустриални рискове и представлява интерес по отношение на
създаването на прототипи.
Моделиране чрез отлагане на материал: прахообразен материал се разтапя
върху работна станция чрез използване на принтерна глава или лазер.
Добавящите процеси са селективно лазерно синтероване (STS),
селективно лазерно топене (SLM), пряко метално лазерно синтероване
(DMLS), разтапяне с електронен лъч (EBM), базиран на гипс 3D печат и 3D
прахово принтиране [Landherr & al. 2016]. SLM процесите са найпопулярният и най-обещаващ метод за добавящо производство на метали.
Необходимо е обаче изцяло да се контролира риска, свързан с процеса. Поспециално, използването на метални прахове създава риск от взрив,
възпламеняване или MRC (мутагени и репротоксични карциногени).
Следователно е необходимо да се внедри цялостна среда, базирана на
директивата ATEX (ATmosphere EXplosive) и свързаните с нея процедури.
Листово /лоесто/ ламиниране: частта се създава слой по слой в процес на
ламинирано производство на предмети (laminated object manufacturing
(LOM)).

Тези технологии все още се развиват и изискват големи инвестиции. Началната
инвестиция за оборудване, хора и процеса на разработка е много голяма. Когато
процесът се контролира по-добре, разходите за прототипи остават високи, но при
масово производство разходите се изравняват и достигат стабилна стойност, която е
по-висока, отколкото при частите, произвеждани посредством традиционни процеси.
При традиционните процеси броят на прототипите е по-нисък заради добре
познатото поведение на процесите, а колкото повече произвеждате, толкова пониска е стойността на частите. Реално, традиционните производствени процеси все
още са по-изгодни за масово производство. Процесите за добавящо производство
може да са по-привлекателни за малко производство, особено на сложни части, при
които дизайнът може да бъде изцяло променен, за да се намали използването на
материали и отпадъка. С напредване на технологиите разходите за материали и
техника ще намалеят.
Следователно, залогът за технологиите за добавящо производство, особено в
областта на металургията, астронавтиката, транспорта, енергетиката и поддръжката
е много висок. Те помагат на производителите да създават прототипи и
доказателства за концепция, което съществено намалява времето и усилията за
дизайн. Също така позволяват производство на „малки партиди персонализирани
продукти, които осигуряват по-голяма стойност за клиентите или крайните
ползватели, като намаляват разходите и времевата неефективност за производителя.
Разпределените системи за добавящо производство, използвани близо до клиентите,
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намаляват разходите за транспорт и необходимостта от поддържане на наличности“
[Rüßmann & al. 2015].
Използването на такива технологии по време на цикъла на разработване на продукти
позволява постигане на следните резултати [Bourgognon & al. 2015]:
•

Откриване на проблеми с дизайна възможно най-рано без съществен ефект
върху финалния разход;
•
Тестване на алтернативни решения (технологичен избор на части, процеси,
използвани за тяхното производство…);
•
Бързо валидиране на промишлената приложимост на дадена част и
оптимизация на формите и разходите на бъдещите инструменти,
необходими за нейното масово производство, минимизирайки риска от
модификации по време на индустриализацията;
•
Верификация на оперативните характеристики на продукта (механични,
аеродинамични, естетични, ергономични) чрез тестове в реален размер на
физически прототип;
•
Производство на поддържащ предмет, което избягва възможен конфликт
при генерирането му чрез натоварени производствени линии.
Тези процеси ни позволяват да предвидим истинска революция:
•

Увеличение на теглото с до 60%, което позволява да очакваме цялостен
спад с над 20%;
•
Намаляване на броя части, които трябва да се сглобяват посредством
заваряване с почти 90%, което ще намали „износването“ на частите и ще
има положителен ефект върху тяхната амортизация;
•
Възможност за интегриране на вътрешни тръби при производство и
подобряване на топлинния обмен и потока на различни течности;
•
Възможност за производство на конкретни части, което увеличава
гъвкавостта на компанията с над 6 месеца спрямо традиционните процеси;
•
И преди всичко, новият начин за дизайн на части ни позволява да се
насочим към части, които просто не могат да се реализират чрез
традиционни средства.
Тъй като нуждите на клиента постоянно се променят, увеличаването на
персонализацията на продуктите и намаляване на времето за достигане до пазара
могат да се окажат предизвикателство за много компании. Това изисква и
повишаване на дигитализацията, ИТ навлизането и нетуъркинга на продукти, както и
вътрешни трансформации към организационни структури, които водят до повишена
комплексност, например в автомобилната промишленост.
Добавящото производство все още е ограничено в някои области поради разходите
за контролиране на процеса, особено за метални части, но и поради ограничения
набор от материали (полимери, метали и керамика) и възможния размер на частите.
85

Макар че металургичното представяне на добавящото производство все още е послабо от това на традиционно произвеждани части, технологичният интерес към
дизайн и поддръжка вече е много голям. Например, значителното намаляване на
заваряване и дизайн на части може да измени тяхната механична силна или
поведение при натиск и стареене.

Виртуална и/или добавена реалност
Повечето компании все повече търсят начини за намаляване на разходи за
поддръжка и обучение, свързани с производство, маркетинг и след продажбено
обслужване. Производители от различни области са започнали да прилагат базирани
на виртуална или добавена реалност системи, за да подобрят системите си за
поддръжка, намалявайки разходите за наличие на експерти на обекта.
Виртуалната реалност представлява изкуствено репликиране на сензорно
преживяване, което може да включва зрение, допир, слух и дори обоняние. Тя
позволява да потребителя изцяло да се потопи и да осъществява различни
симулации на реалност. Основните средства могат да са CAVE (3D стереоскопско
прожектиране на 3 до 5 страни на куб), имерсионни стени, шлемове или хаптични
системи за получаване на обратна връзка. Съществуват различни ИТ инструменти за
разработване на съдържание, например Unity, който в момента е най-използваният
безплатен софтуер (https://unity3d.com/fr). Използването на такъв софтуер обаче
изисква умения за програмиране. Следователно, използването му е ограничено до
инженери, които изграждат казуси за индустриална употреба (или за изграждане на
казуси чрез използване на BIM модели). Повече оперативни софтуерни решения за
производителите позволяват визуализация на 3D модели, създадени с Autocad, REVIt
или Catia. Тези решения позволяват и наслагване на технически и научни симулации
на специфични софтуери като Fluent, Ansys или Abaqus…
Приложенията спомагат:
•

•

•
•
•

Визуализация и манипулиране например на симулация на разработване на
продукт, конкретни работни станции, производствени линии или дейности
за поддръжка;
Колаборативен дизайн, който разглежда всички функционални аспекти на
продукта във виртуалната среда, за да си взаимодейства с нея по
реалистичен начин;
Симулация на процеси или операции за подпомагане вземането на
решения относно производство;
Обучение или подкрепа на техници при дейности по поддръжка;
Реалистична визуализация на бъдещ проект или обект за маркетингови или
търговски цели.
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За разлика от виртуалната реалност, добавената реалност позволява добавяне на
информация във визуалното поле. В наслагване върху реалния свят визуалната
информация се съпоставя с визуалната среда. Системите, базирани на добавена
реалност, поддържат редица услуги, като подбор на части в склад и изпращане на
инструкции за ремонт посредством мобилни устройства. Индустрията може да
използва добавена реалност, за да предостави на работниците информация в реално
време за подобряване вземането на решения и работните процедури.
Например, при дейности за поддръжка: чрез насочване на уред с инструмент за
добавена реалност, подходящите процедури ще се появят в полето на оператора.
Това позволява на потребителя да реагира бързо, като следва показаната
информация. Работниците могат да получат инструкции за ремонт за това как да
подменят дадена част, като гледат реалната система, която се нуждае от ремонт,
напр. хеликоптер на отдалечено място, който се нуждае от подмяна на част. С
помощта на очила за добавена реалност на главата на пилота, свързани с централен
компютър, който знае всички подробности за подмяната, пилотът може да извърши
ремонта.
Приложенията са много подобни на приложенията за добавена реалност. Двата
подхода обаче се различават по това, че в добавената реалност не е необходимо да
се моделира изцяло реалната среда във виртуалната: трябва да се моделират
„виртуалните“ предмети и да се обединят в реално време с „физически“ обекти.
Например, при помощ за разглобяване на двигател, основните предмети, които
трябва да се използват от оператора, трябва да „съществуват“ виртуално и да бъдат
разпознати във физическото пространство, така че информацията, свързана с тези
предмети, може да се покаже в близост. В допълнение, операторът трябва да има
устройства за взаимодействие на „разпознатите“ от системата предмети. Такива
устройства могат да са физически предмети, сензори, поставени по тялото, или
ръцете на потребителя, за които се използват техники за разпознаване на
изображения.
Отбелязва се, че разделението между виртуалната и добавената реалност не е
толкова ясно. Наистина можем да дефинираме прогресивна среда между двете,
каквато е дефинирана от Милграм (Milgram).

3.3. От физически устройства към управление на
данните
Кибер-физични системи (CPS)
(Gamache 2017)
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Като един от основните елементи на Индустрия 4.0, кибер-физичните системи трябва
да бъдат дефинирани като понятие, за да се разбере тяхната роля в тази нова
революция. Според дефиницията на много автори, кибер-физичните системи
представляват свързаност между физическия и виртуалния свят [Blanchet, 2016,
Khaitan and McCalley, 2014]. Те са механизъм за събиране на производствени данни
посредством сензори и задвижващи устройства, които свързват данни в облака,
анализират тези данни, вземат (автоматични или други) решения и решения за
контрол. CPS имат йерархична архитектура, базирана на "5C": връзка (connection),
конверсия (conversion), кибер (cyber), познание (cognition) и конфигурация
(configuration) [Lee et al., 2015]. Всяко йерархично ниво представлява по-висок
контрол и повече интегрирани приложения.
Вградените системи събират и трансформират информация в реални действия
[Khaitan and McCalley, 2014, Kohler and Weisz, 2016, Lee and Seshia, 2015]. CPS
позволяват контрол на процесите в реално време и автоматизирано вземане на
решения [Blanchet, 2016, Kohler and Weisz, 2016]. Те също така повишават човешките
способности чрез устройства, свързани с Интернет На Нещата и облака [Suh et al.,
2014]. Те автоматизират повтарящи се задачи [Dworscak and Zaiser, 2014, Yu et al.,
2015], за да повишат ефикасността на работата, която трябва да се свърши. Те
комбинират, координират и оптимизират процеси в реално време [Khaitan and
McCalley, 2014, Suh et al., 2014]. Посредством стандартизация и модуларизация, CPS
могат да подобрят представянето на една компания в контекста на масова
персонализация с разходи за артикул, еквивалентни на тези при масовото
производство [Blanchet, 2016, Kohler and Weisz, 2016]. CPS работи като използва
интелигентна информационна мрежа, която осигурява хоризонтална и вертикална
комуникация в предприятието и неговата верига на стойност [Khaitan and McCalley,
2014, Yu et al., 2015], включително групи и интелигентни продукти, свързани в мрежа
посредством RFID чипове, сензори, задвижващи устройства и безжични сензорни
мрежи [Lee et al., 2015], които могат да се следят и контролират чрез ERP и MES
пакети [Leitao et al., 2015, Suh et al. 2014]. Кибер-физичните системи добавят интелект
към машините [Khaitan and McCalley, 2014, Yu et al., 2015]. Този интелект позволява
по-голяма гъвкавост и изпълнение при производството.
В обобщение, „CPS е глобална мрежа от интелигентни машини, системи за
съхранение и производствени съоръжения, които могат да обменят информация, да
се контролират помежду си и независимо да предизвикват действия“ [Kaggermann et
al., 2013, Weyer et al., 2015].

Интернет на предметите (IoT)
(Gamache 2017)
Интернет на нещата (IoT) е друг основен стълб от Индустрия 4.0, важен за CPS. Той
представлява интелигентна ИКТ инфраструктура, която позволява комуникация в
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реално време и сътрудничество между предмети (машини и устройства), както и
връзка между физическия и виртуалния свят в динамична среда [Botta et al., 2016,
Khodkari and Maghrebi, 2016, Liu et al., 2015]. IoT използва данните, предавани от
предмети, и ги превръща в информация, на базата на която могат да се предприемат
действия – които имат потенциала да доведат до конкретни действия [Kohler and
Weisz, 2016, Vermasen and Friess, 2013]. IoT мрежата позволява свързване на
предмети, мониторинг, търсене и управление, контрол посредством изпращане,
получаване и обмен на данни и информация [Barrett, 2015]. Тези данни се събират,
използвайки хардуер, познат още като вградени системи. След това данните се
анализират, използвайки софтуер. Системите могат да реагират на физически и
виртуални компоненти посредством свързаност [Vermasen and Friess, 2013].
Взаимодействието може да физическо, напр. предизвикване на движение, задача или
друго от машини, или виртуално, чрез мобилни приложения или централна
информационна система [Lawell, 2015, Mattern and Floerkemeier, 2010].
Интернет на нещата позволява автоматизиран контрол и решения (посредством ERP,
MES, RFID, сензори и задвижващи устройства). Също така позволява прогнозен и
поведенчески анализ – включително предвиждаща и превантивна поддръжка). Той
превръща суровите данни в бизнес интелект. Гарантира комбинацията,
координацията и оптимизацията на процеси чрез вертикална и хоризонтална
комуникация във всички части от системата. За да се постигне това, предметите
трябва да отговарят на пет критерии:
1.
2.
3.
4.
5.

Трябва да имат своя идентичност, като баркодове, RFID чипове и серийни
номера.
Трябва да могат да комуникират, независимо дали посредством Wi-Fi,
Bluetooth или друг начин.
Трябва да имат сетивност посредством сензори (термометър, GPS,
скоростомер, барометър, оптични сензори и др.)
Трябва да могат да се контролират дистанционно.
Трябва (или може) да се учат сами.

IoT е кибер мрежа, която трябва да е подкрепена от висока сигурност и политики за
надеждност и е обект на стандарти за подпомагане взаимовръзка и съвместна работа
на машини и софтуер [Botta et al., 2016]. Следователно, IoT е подкрепа за
свързаността на различни подсистеми, които съставляват CPS.

От мониторинг на производството към автономно производство
(Danjou & al. 2017)
Голямата наличност на функционалности за свързаност позволява прилагането на
нови възможности за процеси, продукти и услуги. Тези нови възможности могат да се
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групират в четири класа: мониторинг, контрол, оптимизация и автономност,
подредени от най-опростената към най-амбициозната [Porter & Heppelmann, 2014].
Способностите за мониторинг формират основата за контрол. Пример е хладилникът
на General Electric [GE 2019], който изпраща известие до телефона на собственика си,
когато вратата му е оставена отворена.
По подобен начин, мониторингът и контролът са много важни за осъществяване на
оптимизация. Пример за контрол е настройка на вентилатор, който доставя свеж
въздух, когато определен замърсител достигне определен праг.
На последно място, мониторингът, контролът и оптимизацията за необходими за
постигане на автономност [Porter & Heppelmann, 2014]. Например, с цел оптимизация,
WTC [Wind 2013] усъвършенства ориентацията на перките на турбината, за да
регулира генерираната енергия. Пример за автономност е автономната
прахосмукачка iRobot [iRobot 2019], която адаптира своята траектория според анализ
на своята среда, оптимизира силата на всмукване според повърхността и се връща
при зарядното си.
Тази класификация на капацитет не включва ниво на зрялост. Няма идеален клас. От
всяка компанията зависи как ще дефинира желаните способности на своите процеси,
продукти или услуги и така да дефинира своето стратегическо позициониране, за да
осигури максимална стойност на клиентите си.

От управление на данните към големи данни
Много е важна възможността за получаване на и достъп до всяка информация в
реално време чрез навигиране между елементите (предмети, софтуер, CPS…)
посредством техните връзки. За да се илюстрира значимостта на тази връзка, ето
примери на бизнес нужди, които насочват към един и същ набор от данни на
индустриалния обект:
•

•

•

•

За да се сдобиете с достъп до контекстуализирана информация
(метаданни, йерархия, източник…): напр. са сграда А, какви са
валидираните планове за роботи над 50K€, които са били одитирани през
последните 3 месеца?
Възможност за достъп до историята на елемент и след това случаи на
използването му в завода от географска информационна система (GIS) или
от BIM цифров модел.
Възможност за капитализиране на информация, получена от доставчиците
по време на покана за оферти, за изготвяне на оферта, но и за бъдещи
покани.
Възможност за преконфигуриране на цех според състоянието на
произведения продукт възможно най-скоро. Взаимодействията трябва да
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бъдат идентифицирани, преди да се направят промени в елементите на
цеха, но и заедно с промени в други услуги в цеха.
•
Възможност за пряк достъп до наръчника за употреба и информация за
оборудване чрез сканиране на Q/R кода директно върху оборудването в
цеха.
Как ефективно да се използват всички данни, генерирани чрез IoT, от всички CPS в
индустриален обект – следователно, това е ключов въпрос за Индустрия 4.0.
Както посочват много автори [Gamache & al. 2017], терминът „Големи Данни“
представлява масивен обем данни, толкова големи и широко разпространени, че
техниките за управление на бази от данни и традиционният софтуер не могат да ги
обработят [Gartner, 2011, Hilbert, 2015]. Обработването на тези данни позволява
прогнозни и поведенчески анализи, предвиждане на пазарно търсене, намаляване на
бизнес разходите и разходите за управление на данните, спомагане на бързо и
информирано вземане на решения, както и предоставяне на нови продукти и услуги
чрез преглед на бизнес модела [Canavillas et al., 2016, Kohler and Weisz, 2016].
За да могат да се използват големи данни на индустриален обект, първата стъпка не е
да се събират данни, а да се събират ПРАВИЛНИТЕ данни. Следователно е
необходимо да бъдат СТРУКТУРИРАНИ правилно, като се разглеждат важни
концепции и се свързват от бизнес перспектива и се поддържат актуални; и да се
ПРОМЕНЯТ с течение на времето. След това става въпрос за създаване на
КОРЕЛАЦИИ между различните източници на данни в компанията: свързване на
документация, използвана за поддръжка, със софтуер за управление на доставчик и
цифрови модели на предлагани на пазара продукти за дефиниране на услуга с висока
стойност за компанията, например, идентифициране на подобрения на продукта чрез
идентифициране на повтарящи се дефекти и избягване на неизправност, свързана с
предотвратими дефекти. Ако данните съдържат информация, взаимовръзките между
данните правят тази информация интелигентна и жива.
След това първите нива на обработка на информация за много техники, които
подпомагат човешките решения: извличане на информация, вероятности и
статистика, функции на доверие (belief functions), методи за сливане и логическо
доказателство, бейсови мрежи (bayesan networks), преценяване на рисковете и
управление на несигурността в данните.
Както при добавящото производство, няма една, а няколко технологии за изкуствен
интелект. Те включват понятията „Машиннo Обучение“, „Дълбоко Обучение“ или
„Дълбоко Затвърждаващо Обучение“.
Целта на AI е да позволи на машините да изпълняват задачи, които обикновено се
възлагат на хора: учене, говорене, мислене, промяна на поведението в комплексни
ситуации. Следователно, предизвикателството е да се създадат алгоритми, които
могат да дублират комплексни когнитивни функции. Дълбокото обучение е базирано
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на способността на машините да разпознават ситуации автоматично на базата на
информация, която им е комуникирана, и да адаптират своя отговор и поведение на
базата на ясни правила. Дълбокото затвърждаващо обучение отива още по-далеч,
като тества грешки, което се доближава до евентуалния капацитет за учене.
Следователно, предизвикателствата на AI са изключително големи и има много
употреби, например: роботи и автономни превозни средства, коботи и лични
асистенти, анализ на поведенчески данни за маркетингови цели, комплексно вземане
на решения на базата на комплексни и нови ситуации; оптимизация на техническото
управление на сгради; анализ на масивни данни и прогнозиране на производство.
Чрез използване на тези техники е възможно да се открият тенденции,
взаимоотношения и корелации в данните и да се предскажат, предвидят и планират
бъдещи събития или да се разберат по-добре определени феномени [Chakrabarti et
al., 2006, Fayyad et al., 1996]. Благодарение на Анализа На Големи Данни,
индустриите могат да получат нови инструменти, като самообучаващи се машини,
които анализират данни от производството или от работна станция и почти
моментално придобиват ноу-хау [Mayer-Schönberger and Cukier, 2013]. Тези
механични анализи и инструменти промотират стандартизация, модуларизация и
масова персонализация [Hilbert, 2015].

3.4. Три измерения на интеграцията
Индустрия 4.0 има за цел събиране на всички предмети и действащи лица в завода на
бъдещето [Moeuf & al. 2017]. Комуникацията между предмети, машини и хора
промотира интеграция и синхронизиране на всички ресурси по веригата на стойност.
Индустрия 4.0 предлага 3 вида интеграция. Хоризонталната интеграция стимулира
сътрудничество между компаниите и свързва географски отдалечени звена и се
нарича териториална или географска интеграция. Вертикалната и йерархична
интеграция повишава контрола на подсистеми чрез гъвкавост и преконфигуриране на
производствените мрежи и има логика на множество нива, от автономни сензори до
система от системи, които интегрират компанията и нейната среда. На последно
място, времевата интеграция чрез производствения цикъл подобрява
персонализацията и единичното производство, като капитализира дизайна на
продукти, производствените данни и данните за употреба [Wang et al., 2016].
Необходими са следните характеристики за изпълнение на трите измерения на
интеграцията [Европейски парламент, 2016]:
•
•

Оперативна съвместимост на комуникиращи предмети, машини, хора и
компютърни системи;
Копие на физическия свят чрез виртуален свят, базиран на данни, събирани
от сензори;
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•
•
•
•

Децентрализация на вземане на решенията пряко в кибер физичните
системи възможно най-близо до производството;
Управление в реално време на капацитета и натоварването чрез събиране
на данни и анализ;
Ориентация на услугите за обогатяване на предложенията за клиентите;
Модуларност и гъвкавост на производствените системи за отговор на
промени в търсенето.

Интеграции на бизнес информационни системи
Следователно, революциите на Индустрия 4.0 и IIoT имат много силно влияние върху
индустриалния сектор и тази революция се нарича „дигитално производство“. Това е
нов начин за споделяне на данни чрез жизнения цикъл на продуктите за намаляване
на разходи, намаляване на времето за производство и подобряване качеството на
частите.
Компании като Siemens и PTC в момента работят по интегрирани софтуерни
платформи, които обединяват всички аспекти на производството, от ранните етапи
на дизайна до разработване на завода и следпродажбени консултации. Тази
„дигитална нишка“ елиминира потока на информация, който затруднява обмена на
данни между различни софтуери: тя интегрира всеки компонент в производствения
процес, включително инструменти за моделиране и визуализация за 3D CAD,
компютъризирано производство (CAM), инструменти за моделиране и симулация за
продукти и производствени процеси и производствени линии, управление на
производството и системи за събиране на данни в завода.
Паралелно с това, ако комуникацията между две различни машини е възможна днес,
това е благодарение на скорошна иновация, позната като MTConnect. За заводите
този open source протокол е това, което HTML е за интернет страниците.

Софтуерна инфраструктура за Индустрия 4.0
Интеграцията е базирана на основен скелет, който свързва информацията и
различните приложения и софтуер на информационната система. Решението трябва
да има няколко функционални елемента, за да може да се позиционира в точката на
пресичане на инфраструктурата на големи данни на индустриалния обект:
•

•

Технология за управление на данни и документи в комбинация с
технология за управление на конфигурации (управление на връзките) за
организиране и свързване на информацията.
Функция за работен процес и управление на известия и аларми за
структуриране на сътрудничество, процеси и еволюция на динамичната
информация.
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•

Функции за докладване, анализ и сравнение за капитализиране и
консолидиране на знания.
•
Отворена архитектура за свързване с други приложения на
информационната система.
Тези технологични елементи трябва да бъдат допълнени от индустриални експертни
знания на базата на визия за управление на жизнения цикъл на продукта (PLM), за да
могат да се свържат различните бизнеси и умения в компанията. PLM системата е
централен инструмент за бизнеса и услугите на компанията, който позволява
управлението на пълните цикли на проекти с фокус върху продуктова разработка,
както и комплексни взаимодействия и хетерогенни виждания за едни и същи
продуктови данни по време на жизнения цикъл на продукта.
След това PLM може да се свързва с други индустриални информационни системи, за
да може да се следва всяка стъпка от дигиталната верига: дизайн, моделиране,
създаване на прототипи, производство и след това възстановяване на дизайна. След
това предизвикателството е да се интегрират PLM системите с други поддържащи
бизнес инструменти като снабдяване, логистика (управление на веригата на доставки
- SCM система), съхранение или счетоводство (обикновено управлявани от система за
планиране на ресурсите ERP), управление на клиенти (Customer Relationship
Management - CRM- система), поддръжка (компютъризирана система за управление
на поддръжката), бизнес интелект [Hilbert, 2015].

Дигитален близнак
Тясно свързано с понятията PLM (и BIM) индустриални концепции, и произлизащо от
тези вертикални и времеви интеграции, понятието „дигитален близнак“ е
формализирано от д-р Майкъл Грийвс (Michael Grieves) през 2002 г. и се превръща в
огромно предизвикателство в контекста на Индустрия 4.0. [Cerrone & al. 2014] го
описва като огледално отражение (или близнак), което съществува в реалния и
съответно във виртуалния свят. Той съдържа цялата информация на физическия
„предмет“, т.е. представяне на всички дисциплини, и не е само механичен или
геометричен, но и представя електроника, окабеляване, софтуер, микрософтуер, и
др., както и съответстващите им симулационни модели. Следователно, дигиталният
близнак е много повече от копие в CAD. Дигиталният близнак може да бъде или
самия продукт, или работната станция, която изпълнява дадена операция, или
завода като цяло.
Днес основните приложения са:
•
•

комплексни системи за моделиране и симулация (интеграция на мултифизично моделиране);
подобряване на цялостното представяне на комплексни системи;
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•
•
•
•

повишаване на надеждността, особено в етапите на използване във връзка
с подобрени действия за поддръжка;
по-добро разбиране на поведението на дадена система (подкрепа при
вземане на решения);
подобряване на сътрудничеството в мултидисциплинарни проектни екипи;
мониторинг и анализ на комплексни системи.

Приложения
На автоматизацията на производствените процеси в производствена линия
съответства автоматизацията на потоци от информация между различните
информационни системи. Това е възможно посредством метамодели с множество
изгледи върху продукта, неговото производство и неговия живот, с цел контрол на
всички параметри, които оказват влияние върху бъдещия живот на продукта и
неговото функционално представяне през този бъдещ живот. Данните, събрани по
време на етапите на „използване“ на продукта позволяват модификация с най-голяма
точност на прогнозите за живота и функционалното представяне на продукта.
Например, софтуер, който автоматично изчислява симулации за движение на
инструмент, може автоматично да сподели своите данни с производствените цехове,
където видео екрани позволяват на работниците да виждат в реално време текущата
работа, настройките за конфигурация, производствените данни и показателите за
качество. След това напредъкът автоматично се следи на всеки етап от
производствения процес и се използва за определяне на нужди от планиране и
управление на доставките. Този цикъл изисква по-малко човешка намеса в цеховете и
повече пред компютрите. Той спомага намаляване на производствените разходи,
повишаване на производството и предоставяне на информацията, необходима на
ръководството за оправдаване на неговите решения.
Американската компания Waltonen Engineering, клиент на Siemens, използва
дигитално производство за намаляване на разходите си с почти 50%. Според
консултантската компания CIMdata, такива случаи не са изолирани: усилията,
полагани в областта на дигиталното производство, намаляват времето за маркетинг с
30%, намаляват усилията за планиране и разходите за оборудване с 40% и увеличават
цялостното производство с 15%.
През 2013 г. производителят на машинни инструменти Okuma Corporation отваря своя
завод DS1 (Dream Site 1) в Огучи, Япония, представяйки своите напълно
автоматизирани процеси за производство и производствен контрол. Оттогава
заводът е удвоил своята производителност, намалил наполовина времето за
производство и с 30% разходите за електричество. Следващата година конкурентът
му Mazak обявява пускане на концепцията за завод iSMART4 [Mazak, 2015], „пълна
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дигитална интеграция“ на 10 производствени обекта с новаторско оборудване и
иновативни производствени практики.

4. КАЗУСИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
Казус за изучаване: МИК-БГ
Година на създаване: 2003
Бизнес сектор: Производство на горни облекла (не работни)
Брой служители: 41
Оборот за 2017: 0.6 млн. евро
Представяне: МИК-БГ ООД е българска компания, основана през 2003 г. в град Русе,
България. Компанията специализира в производството на женско облекло: ризи,
блузи, поли, рокли и униформи. Прогнозният производствен капацитет на
компанията на месец е около 3000 артикула, в зависимост от комплексността и
модела на продукта. При използване на подизпълнители месечното производство
достига 5000 артикула. МИК-БГ ООД работи с местни и международни агенции и
партньори за световно известни марки в модната индустрия, като: CAROLL, Kenzo,
Guess, Chanel, Diplodocus, SANDRO, Cacharel, Vanessa Bruni, Madame a Paris, Tara
Jarmon, Maison Kitsune и много други. Клиентите на компанията включват също така
ресторанти и пицарии, вериги от заведения за бързо хранене, туристически агенции,
летища и болници. Компанията има за цел да бъде първото производствено
предприятие в текстилния сектор в България, което изцяло дигитализира своя
производствен цикъл и работни процеси.
Трансформация I4.0: Чрез изпълнението на редица вътрешни и европейски проекти,

компанията стартира дигитализация на своето производство и работни процеси, като
по този начин изпълнява критериите на Индустрия 4.0. Първата стъпка към
дигитализация е предприета през 2015 г., когато компанията получава европейско
финансиране за автоматични машини и системи с цел оптимизация на
производствения процес. Чрез тази инвестиция в ново автоматизирано оборудване и
софтуер, които позволяват по-нататъшна трансформация, МИК-БГ има за цел
постигане на следните резултати до 2023 г. на базата на икономическа оценка и
бизнес плана на компанията: Повишена ефективност на разходите с 19% спрямо 2016
г.; Понижаване на суровините за производство на един артикул с 16.7%; удвояване на
производството.
Въпроси за размисъл:
С оглед на описаните по-долу теми, обучаемият трябва:
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1. Да идентифицира и обоснове кои технологии са приложени през 2015 г. и след
това;
2. Да идентифицира и обоснове кои технологии трябва да се въведат в бъдеще и
да посочи добавената стойност/ползите, които ще донесат;
3. Когато е възможно, да оцени разходите за такава интеграция.
Тема 1: Технологична инвестиция
Инвестициите на компаниите се различават в зависимост от тяхната пътна карта. За
да оптимизира своята производствена линия, едно МСП е избрало да интегрира
„Add-on“ системи в ключови дейности в производството, за да създаде дигитална
верига. Тези системи са системи за придобиване на данни, дематериализирано
производство, дигитална радиография, която се състои от софтуер за AI, CNC машини
(компютъризирани числово управлявани) и SPC инструмент (статистически контрол
на процеси), също наричани контролни графики, които се използват, за да се
определи дали производството е под контрол. Новата производствена линия
гарантира повторяемост и възпроизводимост, като намалява времето за
производство.
Няколко компании са инвестирали и в иновативни технологии като 3D принтер
(машина за добавящо производство) и скенери за контрол на качеството. Тези
инвестиции позволяват на МСП да повишат своята производителност, да се насочат
към нови пазари и по-добре да удовлетворяват своите клиенти.
За МСП е важно не само да се фокусират върху производствената линия. Инвестиции
могат да се правят и за други етапи, за промотиране на комуникация с клиентите
(напр. софтуер за симулации, използване на виртуална реалност за търговско
обслужване). Една компания внедрява вътрешна система за трансфер на файлове
(FTP - file transfer protocol), която позволява на клиентите да прехвърлят файлове
директно на компанията.
Други компании правят инвестиции, свързани с нуждите на служителите, като
разширяване на своите сгради за увереност в капацитета на компанията за растеж,
закупуване на машини за подобряване на работните условия (кобот, т.е. робот за
избягване на нуждата от носене на тежки товари), добавена реалност, решения за
дейности, автоматични мерки за поддръжка и ремонт, гласови асистенти, 3D
анимация за автоматизиран и модулен CAD за подпомагане работата на
служителите).
" Идеята е не само фокус върху технологичните решения, но и върху хората, иначе
бихме имали проблеми с приемане от страна на служителите."
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Компаниите трябва да са проактивни и да се интересуват от нови технологии
(изкуствен интелект, машинно обучение, роботи, нови производствени процеси и др.)
Създаването на нови продукти може да е полезно за качеството или
производствените и обработващи системи. За интервюираните МСП е важно
клиентите да участват в проектите за технологични инвестиции. За да промотират
иновации, компаниите създават:
• Прототип (вътрешно или външно от доставчици на услуги);
• Технологичен интелект (търговски изложения, за да се информират относно
последните тенденции и да получат вдъхновение за инвестиции, но и за да се
срещнат с други производители);
• Тестване на всички нови идеи за продукти-услуги или средства за подобряване на
техните дейности (напр. тестов период, през който всички служители, засегнати от
промените в системата, ще могат да работят с обновена версия и да предоставят
обратна връзка за подобряване на системата);
• Виртуализация на завода, т.е. симулиране на среда, в която планираната процедура
наистина ще работи.
Работата с роботи, която понякога е част от индустрия 3.0, не е достатъчна.
Индустрия 4.0 има за цел създаване на кибер-физически системи (CPS) и
структурирани мрежи от данни на ниво производство, като свързва компонентите на
производствената линия и позволява техния контрол от всяко място, стига да има
достъп до големи данни. Затова се нуждаем от колаборативни роботи, които могат
да работят на едно и също място с хората.
Тема 2: Експлоатация на данни
Всяко ново оборудване трябва да може да прехвърля данни за експлоатация. Във
всяка компания първите стъпки са внедряване на система за планиране ресурсите на
предприятието (ERP) за интегрирано управление на вътрешните процеси.
Благодарение на системата, компаниите успяват да постигнат дигитализация в
няколко процеса, като управление на материалните запаси, финансови потоци,
търговия, мониторинг на производството и др.
Няколко компании са инвестирали в ИТ станции за работните места или в
производствена система за изпълнение (MES) в допълнение към своите ERP системи.
MES е компютърна система, чийто цели са събиране на производствени данни в
реално време за целия завод или част от него и работните станции.
Използваната ERP или MES система позволява:
• Проследяване на производствените процеси в реално време (грешки, произведени
количества, машини и др.);
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• Мониторинг на поръчки за всички клиенти в реално време (проследяване на
историята на поръчки за всеки клиент и анализиране на специфични предпочитания и
оплаквания);
• Мониторинг на натоварването на всяка машина в реално време.
Експлоатацията на данни и взаимосвързаността на машините имат множество
ефекти:
• По-висока производителност;
• Намаляване на грешките;
• По-бързо и по-лесно записване и съхраняване на информация;
• Отбелязване на организационни аномалии;
• Повишена координация (оптимизиран начин за управление на всички процеси в
компанията);
• Прозрачност на разходите и информираност за разходите за различните продукти;
• Намаляване на производствените разходи;
• Допълнителна персонализация на услугата/продукта;
• Възможност за всеки служител да знае какво да прави и какво е направено или
трябва да се направи (и как);
• Облекчаване на служителите в производството и намаляване прекъсвания с оглед
на това, че могат да се изключат грешки при предаване.
За една компания всички технологични инвестиции са свързани с необходимостта за
израстване независимо от човешкия фактор (по-малко грешки и отговорност за
липсата на квалифициран и компетентен персонал). Чрез терминали и
комуникационни портове се събират данни за работни навици, отсъствия и
представяне на всеки служители, които се свързват със софтуера за управление на
човешките ресурси, както и посредством мобилен център с устройствата и
компютрите. По този начин данните се управляват в реално време и се извършва
анализ на производителността на работниците. Това позволява изготвяне на
прогноза за производствената скорост и за оптимизирането й. Ефектът от
трансформацията е намаляване на грешките при производство и гарантиране на
постоянен и непрекъснат процес, което води до по-кратки срокове за изпълнение и
по-малко отпадъци.
Повечето МСП използват облачно решение или своя собствена система (база данни
на собствен сървър). Едно от най-големите предизвикателства обаче е внедряването
на решения за избягване на кибер заплахи. Няколко компании създават системи за
кибер сигурност (инструмент, който комбинира защита на мрежата, филтриране на
съдържанието съгласно политики, както и автоматизирано криптиране в рамките на
едно решение) или firewall за подсигуряване на своите сървъри.
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Достъпът до структурирани мрежи от данни чрез дигитални средства е най-голямото
предизвикателство днес. Изкуственият интелект и компютрите с голям капацитет,
както и изчисленията в облак, разкриват нови възможности в тази рамка на кръгова
икономика. Контролът и анализът на тези данни обаче изискват минимални знания.
МСП не винаги овладяват тези умения вътрешно, особено по отношение
взаимосвързаността между машините. Следователно, те трябва да използват външни
доставчици на услуги (напр. Професионална помощ от консултантски компании за
разработване и обновяване на ERP система), да провеждат вътрешни обучения или да
наемат конкретен персонал. Друг негативен аспект е поддръжката на оборудване,
което изисква постоянни обновявания и съществени финансови ресурси, което е
сложно, особено в случая на малките предприятия.
Тема 3: Еволюция на работните станции
По отношение на работните станции, повечето интервюирани компании са
инвестирали в дигитализация и автоматизиране на работните станции чрез таблети,
компютри, мобилен хъб, софтуер за управление, ERP софтуер или цифрово свързване
на отдели. Служителите имат достъп до електронни документи, а получаването на
данни е автоматизирано в ERP системата. Тази автоматизация позволява по-голяма
мобилност, по-бърза интеграция и намалява времето за обучение на служителите.
„Служителите са по-мобилни, тъй като са дигитално свързани и могат да
изпълняват задачите си от всяко място.“
„Служителите имат положително отношение към технологичните промени,
особено когато им пестят време.“
За да улесни интеграцията на новите инструменти, една компания прилага
концепцията за референт (точка за контакт) (компютърен референт, логистичен
референт, технически референт). Ролята на референтите е да помагат на
служителите при въвеждане и възприемане на новите устройства. След това за всеки
иновативен проект се избира доброволец, който да бъде „мениджър на проекта“.
Този подход мотивира служителите на техните работни места.
Една компания решава да създаде смесен екип от инженери и техници, който да
управлява проектите за еволюция. Ролята му е да осъществи връзка между отдела за
планиране на производството, разработването и производството, но и също така да
създаде мултидисциплинарни работни групи, които да ангажират служителите в
създаване на нови решения.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Колкото повече иновации прилага една индустрия, колкото повече се развива и става
по-комплексна, опростяването и консолидацията на тази еволюция създават
стойност. В Индустрия 4.0, наличието на решение за споделяне и структуриране на
всички данни в индустриалния обект се превръща в критерий за рентабилност.
Индустриалната оптимизация, която е централен елемент от концепцията на
Индустрия 4.0, е пряк резултат от „интелекта на индустриалния обект“, който
комбинира техники за възстановяване, записване, филтриране, обработка и
оптимизиране на цялата информация на индустриалния обект, за да бъде тя
достъпна за по-ефикасно вземане на решения.
Индустриалният обект, разглеждан като комплексна система, има дигитален
близнак, който интегрира всички аспекти, необходими за неговото използване и
еволюция. Стойността на всяко оборудване, на всеки елемент от индустриалния
обект, вече не е изолирана и зависеща от неговите технически/физически
характеристики, а се подпомага от функциите и интелекта на дигиталния близнак.
Това позволява на компаниите капитализиране на големи количества данни, което се
превръща в конкурентно предимство. Така ръководството може да взема правилните
решения в правилния момент и да има цялостна визия за обекта, която включва
разходи, проекти и техния напредък.
Индустрия 4.0 трябва да може да се развива бързо с появата и персонализацията на
нови продукти. Гъвкавостта и повторното конфигуриране са ключови за:
•

Визуализация в реално време на еволюция на индустриалния обект и текущи
проекти;
• Анализ на влиянието на промени и дефиниране на оптимални сценарии за
изпълнение;
• Гарантиране, че всяко действие оказва влияние върху данните, бизнес
вижданията и свързаните услуги.

6. ТЕСТ С ВЪПРОСИ
6.1. Индустрия 4.0 е свързана с:
Изберете повече от един верен отговор:
a) Автоматизация на производствените линии
b) Мониторинг на физическите продукти в реално време
c) Както автоматизация на производството, така и мониторинг на продуктите в
реално време
d) Използване на коботи като оператори в производството
Верни отговори: a), b), c)
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6.2. IoT означава:
a) Интернет на нещата
b) Интернет на предметите
c) Съвместими неща
d) Индустриални неща
Верен отговор: a)
6.3. Индустрия 4.0 може да предложи решения и нови услуги за:
Изберете повече от един верен отговор:
a) Компании за производство
b) Компании за поддръжка
c) Компании за услуги (услуга, базирана на продукт)
d) Крайни потребители на продуктите
Верни отговори: a), b), c), d)
6.4. Кола, управлявана с Изкуствен Интелект, е пример за:
Изберете повече от един верен отговор:
a) Автономен обект
b) Кибер-физична система
c) Мобилен робот
d) Цифрова/Дигитална система
Верни отговори: a), b)
6.5. За да се счита за кибер-физична система, една производствена линия трябва:
a) да бъде напълно автоматизирана
b) да бъде оборудвана със сензори
c) да интегрира робот
d) да бъде автономна, т.е. без хора-оператори
Верни отговори: b)
6.6. Добавящото производство:
Изберете повече от един верен отговор:
a) е нов начин за производство на метални части
b) все още е R&D(ИРД) технология
c) е операционна технология
d) трансформира цялата производствена компания от дизайн на части към доставка
на части
Верни отговори: a), b), d)
6.7. Ето някои примери за нови услуги. Кои от тях са свързани с Индустрия 4.0?
Изберете повече от един верен отговор:
a) автоматична диагностика на неизправност на самолетен двигател
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b) теле-поддръжка на роботи
c) системи за управление на здравето за операторите
d) енергийно управление при строителство на завод
Верни отговори: a), d)
6.8. Машинното обучение е:
Изберете повече от един верен отговор:
a) мощен инструмент за вземане на решения
b) мощен инструмент за придобиване и интеграция на данни
c) необходим компонент за mes (производствена система за изпълнение)
d) технология, използвана за услуги, базирана на големи данни
Верни отговори: a), d)
6.9. Оперативна съвместимост е:
Изберете повече от един верен отговор:
a) необходима между машини и софтуер
b) необходима за свързване на няколко информационни системи
c) необходима само за обмен между бази от данни
d) необходима и за координиране на колаборативни процеси
Верни отговори: a), b), d)
6.10. Следните приложения илюстрират възможностите на Индустрия 4.0:
Изберете повече от един верен отговор:
a) дигитален близнак на производствена линия за автомобили
b) дигитален близнак на всяка произведена кола
c) софтуер за управление, който използва данните от произведените коли за
диагностика на подобрения в дизайна
d) система за обработка на изображения за надзор на сглобяването
Верни отговори: a), c)
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MОДУЛ 5: Chain Лаборатория: Как да
стартираме пилотен проект?
1. ОПИСАНИЕ
Този модул осигурява на обучаемите пътна карта за реализация на пилотен проект за
дигитална трансформация на МСП. Обучаемите трябва да изберат конкретна
компания, за която да реализират пилотен проект.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Знания и разбиране: Разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени
фирмите във връзка с Индустрия 4.0, както и стратегическите възможности и
необходими действия.
Умения /прилагане на знанията и разбирането/: Способност за прилагане на
инструментите за анализ за разработване на пилотен проект в МСП; способност за
разбиране на ефекта на различни нива – стратегическо, човешки ресурси, технология,
управление.
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3. ОБЩ ПЛАН НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ
1. Идентифициране на визия и мисия
2. Повторно формулиране на визия и мисия през призмата на дигиталните
парадигми
3. Стратегически анализ
3.1. Вътрешна оценка
3.1.1. Готовност за I4.0
3.1.2. Човешки капитал
3.1.3. Финансов капитал
3.1.4. Организационни ресурси
3.1.5. VRIO
3.1.6. Процеси на компанията
3.2. Външна оценка
3.2.1. PESTEL анализ
3.2.2. Анализ на конкуренцията
3.2.3. Доставчици – нови технологии и възможни партньорства
3.2.4. Потребители
3.2.5. Външна верига на стойност
3.3. SWOT
3.4. Бизнес модел
3.5. Нов бизнес модел
3.6. Цели
3.7. Пътна карта
3.7.1. Ресурси и технологии
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3.7.2. Процеси
3.7.3. Хора и обучение
4. Основни заключения
5. Изпълнение на пътната карта
Обучаемите трябва да създадат интердисциплинарни групи, за да разгледат
различните въпроси, свързани в рамките на плана.
Накрая пилотният проект трябва да изготви документ, който да насочва МСП в
нейната трансформация – стартирайки от стратегическа перспектива, която
преосмисля бизнес модела и след това преминава в пътна карта с конкретни
технологии, които да се приложат в компанията, както и необходимите за проекта
човешки ресурси и трансформация.
Този проект трябва да разгледа всички уроци и идеи, развити в първите 4 модула.
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IV. РЕЧНИК
МОДУЛ 1

Въведение в Индустрия 4.0

Дигитализация

Интегриране на цифрови технологии в ежедневието чрез
цифровизиране на всичко, което може да бъде цифровизирано.
(Schallmo and Williams, 2018)
Дефинира се като превръщане на аналогова информация от
всякакъв вид (текст, снимки, глас и др.) в цифрова. (Schallmo and
Williams, 2018)

Цифровизиране

Интернет на
хората /IoP/

Интернет на
нещата

Всички мрежови функции вземат предвид факта, че интернет
устройствата могат да са лични устройства на потребителите и
следователно използват модели на човешкото поведение, за да
определят начина, по който тези устройства трябва да работят в
мрежата. В допълнение, концепцията IoP включва дори по-голяма
интеграция между интернет от ново поколение (NGI) устройства и
хора, като позволява на самите хора да осигуряват ресурси за NGI
функции, развивайки настоящи начални примери като
crowdsourcing и crowdsensing. Няколко ключови елемента, които са
в основата на това виждане за IoP: IoP е интердисциплинарен, IoP
е количествен (не качествен), IoP има технологичен фокус, IoP е
нетуъркинг, както и IoP използва ориентирани към данни
интернет функции. (Conti M., Passarella A., 2017)
Глобална инфраструктура за информационното общество, която
позволява предоставяне на подобрени услуги чрез свързване
(физическо и виртуално) на неща на базата на съществуваща и
нова споделена информация и комуникационни технологии.
Включва два аспекта (БЕЛЕЖКА 1): чрез използване на
идентификация, улавяне на данни, възможности за обработка и
комуникация, IoT използва неща, за да предлага услуги на
всякакви приложения, като гарантира спазване на изисквания за
сигурност и поверителност; и (БЕЛЕЖКА 2): В по-широка
перспектива, IoT може да се разглежда като визия с технологични
и социални ефекти. (ITU-T, 2012)

МОДУЛ 2

Стратегия за Индустрия 4.0

Бизнес план

Бизнес планът може да включва корпоративен, управленски план,
план за услуги и план за екип, които посочват ключовите
приоритети и дейности, които трябва да се предприемат.
Разработват се мерки на базата на предложението за стойност на
компанията при обслужване на нейните целеви клиенти. В много

Клиентска
перспектива
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Цел /Goal/

Човешки
капитал

Инициативи

Вложени
ресурси

Мисия

Мисия на
компанията

Цел (Objective)

организации, особено нестопански и в публичния сектор,
клиентската перспектива често се поставя над или успоредно с
финансовата перспектива.
Наблюдаем и измерим краен резултат, който има една или повече
конкретни цели, които да се постигнат в рамките на фиксирана
времева рамка.
Метафора в прехода към създаване на организационна стойност
от физически активи към способности на служителите. Например,
знания, умения и отношения. Тясно свързан с термини като
интелектуален капитал и нематериални активи. Някои експерти
посочват, че до 75% от стойността на организацията е свързана с
човешки капитал.
Инициативите организират хората и ресурсите и диктуват кои
дейности са необходими за изпълнение на конкретна цел до
дадена дата; инициативите посочват „как“, докато целите казват
„какво“. За разлика от проектите, инициативите директно
подкрепят стратегическите цели на организацията. Проектите
може да имат или да нямат стратегическо влияние.
Вложените ресурси обикновено се използват в логическия модел
за описание на ресурсите, които една организация инвестира в
програма, като време, хора (персонал, доброволци), средства,
материали, оборудване, партньорства, изследователска база и
технологии, наред с други неща.
Мисия е кратко изявление, което описва по мотивиращ и
запомнящ се начин настоящата главна стратегическа цел на
организацията. Мисията дава както вътрешна мотивация, така и
външна валидиране. Обикновено адресира финанси, процеси или
услуги за клиенти в средносрочен (три до пет години) хоризонт.
Ефективната мисия е вдъхновяваща, както и лесно разбираема и
комуникирана.
Мисията дефинира основната цел на организацията – защо
съществува тя. Мисията разглежда “предназначението/смисъла”
на /“raison d’etre”/ на организацията отвъд повишаване средствата
на акционерите и отразява мотивацията на служителите за
ангажиране с работа за компанията. Ефективните мисии са
вдъхновяващи, дългосрочни, лесно разбираеми и комуникирани.
Конкретната цел е кратко изявление, което описва специфични,
критични, изпълними и измерими неща, които една организация
трябва да направи, за да може ефективно да изпълнява
стратегията си и да постига своята мисия и визия. Конкретните
цели често започват с глаголи, изразяващи действия, като
повишава, намалява, подобрява, постига и др. Докато визията и
108

Диаграма на
процес

Система за
стратегическо
управление

Стратегия

Карта на
стратегията

Стратегически
план

Цел (Target)

Задача

Тема

мисията мобилизират организацията, конкретните цели ги
превръщат в измерими и изпълними операции.
Диаграмите на процеси обикновено се използват, за да
представят конкретни процеси, извършвани в една организация,
както и ключовите стъпки в тези процеси. Пример може да е
диаграма, която представя преживяването на клиента.
Описва използването на Balanced Scorecard за съобразяване на
краткосрочните действия на организацията с нейната стратегия.
Често се изготвя чрез Balanced Scorecard за всички нива в
организацията, съобразяване на бюджети и бизнес планове със
стратегията и използване на системата като обратна връзка и
механизъм за учене.
Стратегията е начинът, по който една организация се стреми да
постигне своята визия и мисия. Тя е насочена към бъдещето
изказване за планираното от организацията използване на
ресурси и способности. Стратегията става реална, когато е
свързана с: 1) конкретен набор от общи и конкретни цели; и 2)
метод, ангажиращ хора, ресурси и процеси.
Карта на стратегията е специфична форма на стратегически план,
която се придържа към методологията Balanced Scorecard.
Картата на стратегията изобразява цели в множество
перспективи със съответстващите им връзки между причини и
следствия.
Стратегическият план представя организационната стратегия и
конкретните цели, които трябва да се изпълнят за постигане на
мисията. Стратегическият план може да се използва за
комуникация, мотивиране и организиране с цел гарантиране на
успешно изпълнение.
Целта е дефиниран стандарт, който да се постигне в рамките на
посочен период по отношение на ключови показатели, свързани с
конкретна стратегическа цел. Предоставяйки контекст, чрез
който резултатите стават значими, целите представят
конкретните етапи, през които трябва да премине организацията.
Задачата представлява подробно дейности, които трябва да се
извършат за изпълнение на всяка инициатива. Тя включва
информация относно ресурси, време, ограничения, риск,
бюджети, основни моменти, продължителност за изпълнение на
задачите.
Темата е описателно изявление, което представя основните
компоненти на стратегията, както са посочени на по-високо ниво
във визията. Повечето стратегии са съставени от три до пет теми.
Темите често са базирани на вътрешните процеси на
организацията или предложението за стойност, но може и да са
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Верига на
стойност
Предложение за
стойност

Визия

базирани на ключови финансови цели. Основното е, че темите
представляват вертикално свързано групиране на цели в
различни перспективи (минимална, клиентска и вътрешна).
Темите често са запомнящи се фрази, които организацията лесно
помни и приема. Например: оперативно качество или
удовлетворяване на клиентите, или стратегическо партньорство.
Веригата на стойност съдържа стъпки на процеси, чрез които една
компания се придвижва от идентификация на нуждите на
клиентите към тяхното удовлетворяване.
Описва как една организация възнамерява да диференцира себе
си на пазара и каква конкретна стойност ще предостави на
клиентите си. Много организации избират една от три
„дисциплини на стойност“ – оперативно качество, лидерство в
продукта или удовлетворяване на клиенти.
Визията представлява кратко изявление, което дефинира
дългосрочната посока на организацията. Визията е обобщение на
това, в което организацията иска да се превърне след 5, 10 или 15
години. Това е дългосрочната „мечта“ на организацията, която тя
постоянно се стреми да реализира. Добрата визия дава на всички
в организацията споделено мислене, което им помага да
визуализират абстрактното бъдеще.

МОДУЛ 3

Трансформация за Индустрия 4.0

PDCA:
„Планирай,
направи,
провери,
действай“

Lean метод за постоянно подобряване.

МОДУЛ 4

Технологии в Индустрия 4.0

Интернет на
нещата /IoT/

Терминът е описан в Модул 1, но по-широка дефиниция е дадена
и в Модул 4: IoT е пряко и универсално свързване в мрежа на
интелигентни предмети през интернет.
Пряко и универсално свързване в мрежа на интелигентни
предмети през интернет по отношение на индустриални
приложения и интегриране на човешка комуникация.

Интернет на
индустриалните
предмети (т.е.
индустриален
интернет на
нещата)
Кобот

Колаборативен робот, робот, който може да работи с човек.
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Кибер-физични
системи

Система, която се състои от няколко подсистеми, като интегрира
способности за измерване и генериране на данни, за
комуникиране с външни системи и за постигане на предварително
определени задачи с контролирана автономност.
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