
Kako sprejemati najboljše naložbene odločitve, 
kakšna je njihova donosnost in kako vzpostaviti 
ključni operativni vidik, je le peščica vprašanj 
direktorjev ob ustvarjanju digitalno preoblikovanega 
podjetja. BeeIN, kot inovativen operater, želi biti 
partner na vsakem koraku te nove poti.

NA POTI DO HITREJŠE TOVARNE
Hitrost in prilagodljivost sta ključni lastnosti tako 
digitalno preoblikovane tovarne, kot tudi BeeIN-ovih 
specialistov in procesov. Našim strankam pomagamo 
pri izgradnji boljše digitalne infrastrukture in 
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Opis rešitve BeeIN

Digitalna preobrazba pametne tovarne
Prednosti:

• Višji prihodki zaradi 
boljših storitev za 
stranke: npr. kratki 
dobavni roki in večja 
prilagodljivost

• Nižji strošek zaradi 
boljšega načrtovanja, 
večje operativne 
učinkovitosti in manjše 
porabe energije

• Manjše tveganje 
motenj v proizvodnji 
z visokimi ravnmi 
storitev in zmožnostjo 
predvidenega 
vzdrževanja

• Razširljivost npr.
napredne analitike 
na osnovi umetne 
inteligence, avtonomnih 
vozil, večplastno učenje 
strojev za vizualno 
upravljanje, ...

Vodstveni nivo in vodje operative v proizvodnih podjetjih se dobro zavedajo potrebe po naložbah 
v tehnologijo, ki bodo zagotovile konkurenčnost in trajnostno razvojno prihodnost. Poleg opreme 
in strojev, omenjene naložbe potrebujejo tudi digitalni dvojček, ki zahteva tesnejšo povezanost in 
integracijo med OT in IT infrastrukturo in sistemi.

poskrbimo za njeno nemoteno delovanje.

Za hiter začetek je zelo pomemben panožni jezik. 
Ko se pogovarjamo o izboljšavah tovarniških 
procesov, najraje govorimo v poenotenem 
žargonu.

Procesni digitalni dvojček proizvodnje je sistem, 
ki je programsko zahteven produkt, saj svoj cilj 
doseže le, če je natančno usklajen z realnim 
stanjem v delovnem prostoru. Za to potrebuje 
vzajemno razumevanje namena digitalnega 



dvojčka in potrebnih vhodnih podatkov ter 
holističen pogled delovanja proizvodne linije.

ZASEBNO OBMOČNO MOBILNO 
OMREŽJE
Z vidika uporabnika sta IT in OT vedno bolj enotna, 
podobno se dogaja na področju povezljivosti. 
Način varne komunikacije med končno napravo 
in oblačnimi sistemi postaja vse bolj pregleden. 
Tudi izbira med žično in brezžično povezavo ni 
narekovana s strani arhitekture sistema, varnosti ali 
zanesljivostjo delovanja, temveč iz realnih potreb 
naročnika. V podjetju BeeIN smo trdno prepričani, 
da so zasebna LTE in 5G območna omrežja, edini 
pravi odgovor na potrebe po varni, zanesljivi in 
prilagodljivi povezljivosti industrijskih objektov, 
zato smo specializirani za izgradnjo le-teh, v 
kateremkoli obsegu. 

POMEMBNOST ZAGOTAVLJANJA 
VISOKE RAVNI STORITEV 
Družba BeeIN ima izkušnje s področja IKT, OT in 
zagotavljanju varnosti le-teh. Ponuja celovit pristop 

upravljanja storitev in zagotavlja visoke ravni tudi s 
pomočjo centra za upravljanje in varnost omrežja. 
Ker imajo stranke več dobaviteljev, morajo zato 
porabiti dragoceni čas in vire za usklajevanje 
storitev, tako ne dosežejo optimalnih dogovorov, 

s čimer dvigujejo tveganje izpadov v proizvodnji. 
V tem pogledu BeeIN svojo stranko spremlja na 
vsakem koraku.

KAKO ZAČETI
Po naših izkušnjah je dobro razmisliti, kje vam v 
proizvodnih ali skladiščenih procesih primanjkuje 
podatkov, ki vam posledično preprečujejo izjemni 
nivo učinkovitosti.

Preprosto rezervirajte sestanek z nami in skupaj 
bomo pripravili optimalni pristop, ki bo zajemal 
oboje; vaše dolgoročne želje in oprijemljive ukrepe 
v obliki pilotnega projekta. Ljubša nam je praktična 
izvedba ideje, kot prelaganje papirja.

Zakaj BeeIN:

• Hitro in strokovno 
svetovanje ter izvedba

• Strokovnjaki za 
povezljivost IT in OT, ki 
govorijo žargon vaše 
panoge

• Z močnimi 
tehnološkimi partnerji 
oblikujemo in izvajamo 
projekte na ključ

• Združujemo celoten 
cikel procesa digitalne 
transformacije: 
tehnologijo digitalnega 
dvojčka, integracijo IT/
OT ter povezljivost z 
visokim nivojem ravni 
storitev

5G prinaša moč oblaka na rob 
omrežja, kjer je najbolj potrebna za 
sinhronizacijo digitalnega dvojčka

Povečajmo proizvodnjo v regiji s 
povečanjem produktivnosti, obsega 
digitalizacije in zmanjševanjem izgub ...
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