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MES je primárn! ur"en spole"nostem, které 
sv#j podnikov$ informa"ní systém ji% mají 
(nebo si ho plánují po&ídit) a cht!jí získat 
kompletní p&ehled o reálném stavu v$roby. 
Ní%e se dotkneme principu fungování MES: 
po%adavky na produkci p&edává p&ímo do haly 
nebo dílny, kde zárove' vytvá&í platformu pro 
sb!r dat. Informace o skute"ném stavu v$roby 
sou"asn! promítá zp!t do ERP systému, kter$ 
sám o sob! nem#%e takováto data nabídnout, 
zato (pokud je komplexní) zajistí jejich 
konsolidaci a poskytne souvislosti, t&eba 
v kontextu vybraného zákazníka, objednávky 
"i projektu, rovn!% lze data vyhodnocovat za 
celou spole"nost. 

Jaké jsou tedy mo%nosti tandemu ERP 
a MES nap&í" v$robním spektrem? (í&i 
pohledu na vlastní produkci a její kontext 
v"etn! vyhodnocení dopadu na spole"nost 
jednozna"n! ovliv'uje komplexnost podni-
kového systému. Primárn! jde o rozsah jeho 
funk"ností, MES lze toti% obvykle napojit na 
tak&ka v)echny agendy, to znamená t&eba 
APS, BI, sklady, personalistiku, ú"etnictví 
nebo servisní moduly.

Z haly p!ímo na 
kancelá!sk" st#l
Podívejme se nyní podrobn!ji, jak vypadá 
ideální spolupráce mezi komplexním ERP 
a MES. V)e za"íná evidencí zákaznické objed-
návky v kmenovém systému, následuje tvorba 
kusovník# a ur"ení konkrétních postup#. 
V této návaznosti vzniká v$robní zakázka 
a dokumentace, ERP dále naplánuje pr#b!h 
produkce. Nyní ve)keré informace p&ebírá 
MES, kter$ je zobrazuje p&ímo na displejích 
v$robních terminál#. Toto dopomáhá k p&es-
né orientaci pracovník#, kte&í zárove' v)ech-
ny operace vykazují. Spole"n! s informacemi 

získan$mi na pozadí (vytí%ení stroj#, nap!tí, 
po"et otá"ek, teplota, podez&ení na poruchu 
a podobn!) se data odesílají do ERP, kde jsou 
dána do souvislosti s ostatními „administra-
tivními“ údaji – firma tak získává p&ehledy 
k r#zn$m oblastem v nej)ir)ím mo%ném kon-
textu. Ucelen$ souhrn informací lze v praxi 
vyu%ít t&eba k optimalizaci v$robních proces#: 
pokud spole"nost sleduje poruchovost stroj#, 
je pak snadn!j)í naplánovat servisní prohlíd-
ky a dal)í odstávky nebo odhalit úzká místa ve 
v$rob!. Monitorování technick$ch parametr# 
zase umo%'uje vyladit postupy a omezit zmet-
kovitost. Díky nep&etr%itému on-line napojení 
p&ijde varování p&ed problémy v"as – nejen 
toto napomáhá vedoucím pracovník#m k d#-
le%it$m rozhodnutím. Porovnávání p#vodního 
v$robního plánu se skute"ností pak p&ispívá 
k zefektivn!ní technologick$ch postup#, ty 
více odpovídají realit!, co% má p&ím$ dopad 
na dodr%ení dodacích lh#t, vyu%ití skladov$ch 
prostor# nebo cenotvorbu.

Takov$to dosah je mo%n$ pouze za 
p&edpokladu, %e kmenové ERP je komplexní 
a disponuje propracovanou organiza"ní 
strukturou a obchodními, ekonomick$mi, 
v$robními, skladov$mi i servisními moduly. 
Samoz&ejm! se stává, %e spole"nost pou%ívá 
podnikov$ systém men)ího rozsahu a n!které 
úkony zaji)*ují aplikace t&etích stran. Toto ale 
nedoporu"uji, ucelená datová základna jed-
notného &e)ení toti% p&iná)í spoustu benefit# 
a mén! starostí.

Kdy$ je MES sou%ástí 
ERP
Mít co nejkomplexn!j)í podnikov$ nástroj 
je tedy v$hodné, nejideáln!j)í situace v)ak 
nastává, pokud dodavatel nabízí sv#j MES 
integrovan$ p&ímo ve vlastním ERP systému. 
Datov$ m#stek je pak optimalizovan$ a vyla-
d!n$, zárove' odpadají problémy p&i zakáz-
kovém napojování dvou cizích &e)ení. Pozitiv-
ními d#sledky jsou rychlej)í implementace, 
v!t)í garance spolehlivosti a p&ísun skute"n! 
aktuálních dat z v$roby. Reálné p&ínosy, jako 
nap&íklad sni%ování náklad#, zvy)ování efek-
tivity a zlep)ování kvality produkt#, má pak 
ka%dá spole"nost doslova na dosah ruky. 
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Cesta k optimalizaci v"roby? 
Tandem MES a ERP Jan Hofman

!e anglickou zkratkou MES (Manu-
facturing Execution System) ozna-
"ujeme softwarové #e$ení, které 
p#ibli%uje podnikov& informa"ní 
systém reálné v&rob', nejspí$ není 
nutné p#ipomínat. Tato nenápadná 
„spojnice dvou b#eh(“ v$ak doká%e 
posunout firmy k optimalizaci 
v&roby. Jak toho lze dosáhnout?
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