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Typowe funkcje realizowane przez systemy 

CMMS (Computerised Maintenance Manage-

ment Systems) wymienia się: planowanie przeglą-

dów i czynności obsługowych, zarządzanie wyposa-

żeniem, dokumentacją, rejestracja zdarzeń takich 

jak: awarie, remonty, przeglądy czy też harmono-

gramami pracy. Wiele z ich zadań powiązanych jest 

dziś z rozbudowanymi rozwiązaniami klasy ERP do 

planowania zasobów przedsiębiorstwa. 

Wsparcie przez programy klasy CMMS pracowni-

ków przy wykonywaniu zadań konserwacyjnych jest 

oczywiste, mniej się mówi o weryfikowaniu zgodności 

z przepisami albo wykonywaniu różnych analiz przy-

datnych w ocenie kosztów i zakresów obsługi. Czym 

bardziej zaawansowany jest pakiet, tym dostępne są 

bardziej rozbudowane narzędzia analityczne. 

Coraz częściej pakiety CMMS są hostowane przez 

dostawcę w chmurze obliczeniowej i udostępniane 

w sieci w modelu SaaS (Software as a Service). Ser-

wis TechnologyAdvice w przewodniku dla kupują-

cych systemy CMMS zwraca uwagę na różnorodność 

potrzeb związanych z utrzymaniem i zarządzaniem 

infrastrukturą. Dlatego też na rynku dostępna jest 

szeroka gama aplikacji, które pomagają kontrolować 

codzienne operacje w obiektach. Przewiduje się, że 

globalny rynek oprogramowania do obsługi urządzeń 

i konserwacji przekroczy kwotę 43 mld dolarów do 

2019 r. 

Skomputeryzowane oprogramowanie do za-

rządzania konserwacją różni się złożonością, ceną 

i dostosowaniem do specyfiki branży. Zwraca się 

uwagę, że systemy CMMS są czasem wymiennie 

traktowane z systemami zarządzaniem zasobami 

przedsiębiorstwa (EAM). Jednak według specjalistów 

TechnologyAdvice rozwiązania EAM zwykle oferują 

większą funkcjonalność obsługi wszelkiego rodza-

ju zasobów np. maszyn fizycznych lub sprzętu IT 

z centralnym dostępem w całym przedsiębiorstwie. 

Natomiast systemy CMMS są częściej ograniczone 

do zasobów fizycznych w mniejszej sieci obiek-

tów, a nawet pojedynczej lokalizacji. Dziś zarówno 

systemy CMMS, jak i EAM nie wykluczają się. Często 

integrują się wzajemnie oraz z systemami ERP. Choć 

podstawowa funkcjonalność CMMS opracowana 25 

lat temu pozostaje podstawą każdego programu tej 

klasy, to obserwujemy rozwój technologii mobilnych 

i wykorzystania przetwarzania w chmurze oblicze-

niowej. Odchodzi się od dostarczania uniwersalnych 

rozwiązań w kierunku elastycznych platform udo-

stępniających na życzenie niestandardowe funkcje.

Jakie funkcje
Serwis SelectHub opracował listę najważniejszych 

funkcji CMMS, na które warto zwrócić uwagę przy 

wyborze odpowiedniego rozwiązania. W wersji 

standardowej znajdziemy zarządzanie aktywami 

i zleceniami pracy. Cyfrowa forma zleceń pracy to 

bardzo elastyczny sposób komunikacji z pracowni-

kami i kierowania pracami. Warto sprawdzić, w jaki 

sposób jest to rozwiązane w danym systemie. Jak 

wynika z ankiety przeprowadzonej przez SelectHub, 

kupujący cenią sobie tę funkcję i 86% respondentów 

wymieniło zarządzanie zleceniami pracy jako jedną 

z ich najlepszych funkcji w programie. Kupujący 

systemy CMMS rozumieją znaczenie funkcji zarzą-

dzanie zasobami i 69% z nich zwraca na nią uwagę 

przy wyborze systemu. Ważne jest też zarządzanie 

zapasami, materiałami oraz zamówieniami. Według 

specjalistów zarządzanie programem jest ogólnym 

pojęciem obejmującym wszystkie zadania i działa-

nia wpływające na wydajność firmy. CMMS z tego 

typu funkcjami oferują funkcje wykraczające poza 

podstawowe dotyczące tylko utrzymania ruchu. Są 

to np. CMMSy z funkcją zarządzania dokumentami. 

Większe firmy chcą, aby przez system wspierana 

była również konserwacja zapobiegawczo predyk-

cyjna. We wspomnianej ankiecie 23% nabywców 

chciało, by program wspierał działania proaktywne 

w naprawach konserwacyjnych, a 71% było zaintere-

sowanych konserwacją zapobiegawczą. 

Obecnie narzędzia do analizy biznesowej stają się 

coraz bardziej popularne. Warto zastanowić się, czy 

posiadaniem takiego rozwiązania w swoim systemie 

nie będzie przydatne. Wielu użytkowników zwraca 

również uwagę na narzędzia do raportowania, które 

pomagają w tworzeniu codziennych informacji 

CMMS w praktyce

Systemy CMMS są dziś podstawą wsparcia Utrzymania 
Ruchu w zakładach produkcyjnych. Powszechnie 
wykorzystywane stale są doskonalone i stają się elementem 
cyfrowego zarządzania wszystkimi aspektami związanymi 
z funkcjonowaniem na rynku i produkcją.

Bohdan Szafrański
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o firmie. Specjaliści z SelectHub radzą przyjrzeć się 

funkcjom mobilnym w programach CMMS. Pozwa-

lają one technikom pracującym w terenie korzy-

stać z aplikacji mobilnych i w ten sposób również 

otrzymywać zlecenia, wprowadzać czas pracy itp. 

informacje.

Przykłady i opinie
Na naszym rynku dostępnych jest kilkanaście pro-

gramów klasy CMMS. Jednym z nich jest np. System 

plan9000.net. Jak mówi Piotr Czołnik z firmy 4TECH, 

jest to narzędzie uniwersalne, które dzięki możliwo-

ściom swobodnego definiowania zestawów maszyn, 

urządzeń i obiektów oraz charakterystyk ich obsługi, 

może być zastosowane w dowolnym przedsiębior-

stwie. Najlepiej sprawdza się i przynosi największe 

korzyści tam, gdzie występuje duża liczba zdarzeń, 

takich jak zgłaszane usterki i awarie, prace zlecane 

służbom, realizowane działania planowe. System nie 

narzuca rozwiązań organizacyjnych, ale praktyka 

wskazuje, że przy dużej ilości danych powinny być 

one wprowadzane tam, gdzie faktycznie powstają. 

W przypadku zgłoszeń napływających od miesz-

kańców i zarządzających obiektami w Przedsiębior-

stwie Energetyki Cieplnej osobą rejestrującą jest 

dyspozytor. On też kieruje zgłoszenia do właściwych 

brygad monterów odpowiedzialnych za ich usunię-

cie. W przypadku zakładu produkcyjnego zgłoszenia 

rejestrowane są przez „produkcję”. Możliwe jest 

zautomatyzowanie tej czynności poprzez połączenie 

plan9000.net z systemem sterowania urządzenia-

mi lub systemem produkcyjnym. Stosowane są też 

urządzenia przenośne (smartfon, tablet) pozwalające 

na zarejestrowanie zdarzenia bezpośrednio przy 

maszynie poprzez zeskanowanie kodu QR. W szpi-

talu, gdzie obsłudze podlega sprzęt medyczny, jego 

awarie i niedomagania zgłaszają siostry oddziałowe. 

Jak dodaje Piotr Czołnik, swoistymi „zgłoszeniami” 

mogą być informacje o czasie pracy, przebiegu czy 

rozmiarze produkcji wykonanej przez maszyny 

lub zainstalowane na nich narzędzia. Przykładowo, 

w przemyśle samochodowym informacja o liczbie 

cykli pracy tłoczników trafia do plan9000.net, gdzie 

w przypadku przekroczenia zakładanej wielkości 

powstaje informacja o konieczności dokonania 

przeglądu. Informacje o zgłoszeniach, wykonanych 

i planowanych pracach oraz ich kosztach (robocizna, 

pobierane materiały, usługi firm obcych) mogą być 

raportowane lub eksportowane do arkuszy kalku-

lacyjnych w dowolnych układach wg urządzeń, 

ich typów i grup, wydziałów, rodzaju prac itp. Ich 

zawartość określają użytkownicy. Jednak na co dzień 

korzystają oni ze wskaźników i list aktywnego, indy-

widualnego pulpitu aplikacji, zawierającego skróty 

do najczęściej wykorzystywanych danych oraz stany 

wybranych procesów.

Jeśli chodzi o system CMMS w wydaniu Oracle to, 

jak mówi Ryszard Krawczyński, główny konsultant 

sprzedaży Aplikacji Oracle w Oracle Polska, jest on 

częścią większego rozwiązania Oracle Enterprise 

Asset Management. Działa w obszarze gospodar-

ki remontowej i zarządzania majątkiem trwałym 

przedsiębiorstwa, w zaawansowany sposób śledzi 

Program MESO przyniósł wiele korzyści dla naszej 
firmy, poprzednio korzystaliśmy z elektronicznej wersji 
raportów zmianowych tworzonych w programie Excel, 
jednak ta forma miała wiele wad, jedną z najwięk-
szych był brak usystematyzowanych nazw obiektów. 
Dzięki przejściu na dedykowane rozwiązanie stworzy-
liśmy bazę posiadanych maszyn, wraz z możliwością 
prowadzenia elektronicznej dokumentacji TPM, 
szczegółowymi raportami zmianowymi przypisanymi 
do konkretnych obiektów. Wielkim usprawnieniem do-
tychczasowej pracy była również możliwość prowadze-
nia elektronicznej wersji magazynu części zamiennych 
oraz przypisywania konkretnych części do maszyn. 

Dzięki temu połączeniu dużo łatwiej było zapanować 
nad rotacją elementów magazynowych, skorygować 
ilości stanów minimalnych, oraz poznać realne koszty 
utrzymania maszyn. Niemniej jednak pamiętać należy, 
że wprowadzanie takiego programu, w dużej firmie 
wymaga wiele pracy, zaangażowania całej załogi, oraz 
przeznaczenia dedykowanej osoby do zarządzania syste-
mem i koordynowania wdrożenia. Jak każdy standard, 
bez konsekwencji w podjętych działaniach nie dostarczy 
oczekiwanych danych. Aktualnie w naszych dwóch za-
kładach produkcyjnych korzystamy z oprogramowania 
Meso CMMS w działach utrzymania ruchu, inwestycji, 
produkcyjnym, technologicznym, magazynie części.

Marcin Frątczak
specjalista ds. Inwestycji 
Borne Furniture

Excel nie zawsze wystarcza

Źródło: Neuron
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koszty utrzymania wszelkiego rodzaju aktywów 

firmy (maszyn, urządzeń, budynków, linii produkcyj-

nych, pojazdów, infrastruktury itp.) oraz w znacznym 

stopniu automatyzuje planowanie prac związanych 

z utrzymaniem tych obiektów. Dzięki modułowej 

budowie zapewnia dużą operatywność i łatwość 

w posługiwaniu się nim przez każdego przecięt-

nego użytkownika. Wspiera zarówno zarządzanie 

majątkiem trwałym przedsiębiorstwa, jak i wypełnia 

funkcje tradycyjnych systemów wspomagających 

zarządzanie utrzymaniem ruchu, nadzorując reali-

zację prac remontowych, gospodarkę materiałową 

oraz zaopatrzenie. Zawiera wszystkie potrzebne 

funkcje do maksymalizowania efektywności i mi-

nimalizowania kosztów gospodarki remontowej. 

Poprzez moduł Środków Trwałych umożliwia pełną 

obsługę księgową majątku firmy. Jak dodaje Ryszard 

Krawczyński, system umożliwia budowę dowolnej 

ilości hierarchii (struktur) urządzeń i innego rodzaju 

obiektów należących do majątku przedsiębiorstwa. 

W przypadku ich zmian (przesunięć, modyfikacji 

itp.), odpowiednie informacje są zapisywane tak, aby 

pełna historia konfiguracji była dostępna. Zapewnia 

zaawansowane możliwości opisu wszelkiego rodzaju 

parametrów i atrybutów tych urządzeń. Umożliwia 

tworzenie zestawów części zamiennych wraz z ich 

strukturą dla konkretnych urządzeń lub ich grup 

oraz oferuje łączenie urządzeń w zestawy ułatwia-

jąc wydawanie i rejestrację typowych prac z nimi 

związanych. Również jest w nim dostępna funkcjo-

nalność planowania przyszłych prac związanych 

z obsługą urządzeń wraz z informacją o potrzebie 

ich postoju. System przechowuje informacje na te-

mat wszelkich wyłączeń urządzeń oraz ich przyczyn. 

Planowanie prac wykorzystuje dostępność zasobów 

(m.in. ludzi, narzędzi), jak i zaopatrzenie w potrzeb-

ne części zamienne i materiały eksploatacyjne. 

System umożliwia szacowanie kosztów przyszłych 

prac oraz porównywanie ich z faktycznie poniesiony-

mi wydatkami. System Oracle umożliwia rejestrację 

wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z eksploata-

cją poszczególnych składników majątku przedsię-

biorstwa. W przypadku pojawienia się nieoczekiwa-

nych zdarzeń (np. awarii), zapewnia odpowiednią 

ścieżkę zgłaszania problemów. Jak mówi Ryszard 

Krawczyński, rozwiązanie najlepiej się sprawdza (co 

wyraża się referencjami) w następujących profilach 

firm: przemysł maszynowy, hi tech, hutnictwo, trans-

port (lotnictwo, koleje – infrastruktura i urządzenia), 

gospodarka komunalna (dystrybucja prądu, gazu, 

wody), przemysł wydobywczy (górnictwo, nafta, gaz), 

banki (bankomaty, nieruchomości), telekomunikacja 

(infrastruktura, nieruchomości), rolnictwo (obsługa 

parku maszynowego, nieruchomości), przemysł 

spożywczy, farmacja (infrastruktura, wyposażenie 

fabryk). 

Jeśli chodzi o wprowadzanie danych do systemu 

to wprowadzane są automatycznie dzięki integracji 

z modułami systemu ERP – np. integracji z Gospo-

darką Magazynową w zakresie stanu zapasów części, 

modułem Kadr i Plac w zakresie zasobów pracowni-

czych. We współpracy z modułem Projektów, system 

umożliwia zarządzanie inwestycjami, projektami 

i różnego rodzaju przedsięwzięciami. W powiązaniu 

z modułem Środków Trwałych zapewnia gromadze-

nie kosztów związanych z np. ulepszaniem środka 

trwałego, a następnie zwiększenie jego wartości 

wraz z uwzględnieniem w planach amortyzacyj-

nych. Wraz z modułem Obsługi Serwisowej system 

wspiera świadczenie zewnętrznych usług serwi-

sowych oraz dokładne rozliczanie ich kosztów. 

W powiązaniu z modułem Kadry i Płace zapewnia 

ewidencję czasu pracy pracowników (w tym służb 

remontowych i utrzymania ruchu), a także umożli-

wia rozliczanie tego czasu na wykonywane zlecenia. 

Poprzez moduł Harmonogramowania Produkcji, 

system umożliwia planowanie przyszłych działań 

z uwzględnieniem m.in. obciążenia zasobów, pracy 

zmianowej, nieobecności konkretnych osób. W ra-

mach modułu Zarządzania Jakością system udo-

stępnia mechanizmy analizy (w formie wykresów 

lub tabel) rejestrowanych wyników (m.in. wykresy 

trendów, Pareto, histogramy). Konstrukcje i struktury 

zasobów obsługiwanych przez system wprowadza-

ne są z systemów CAD. Zgłaszanie awarii i usterek 

odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych. Dane 

do systemu mogą być wprowadzanie z liczników, 

mierników i innych urządzeń pomiarowych jak 

liczniki mediów, resursów, ciśnienia, temperatury 

itp. Ostatnio w portfolio Oracle znalazły się aplikacje 

z zakresu Internetu Rzeczy: IOT Asset Monitoring, 

które działają w połączeniu z omawianym rozwią-

zaniem Oracle Enterprise Asset Management. Urzą-

dzenia, które podlegają obsłudze CMMS wyposażone 

są w sensory, które wysyłają do chmury sygnały 

o kontrolowanych parametrach np. temperatury na 

łożysku frezarki i w przypadku wzrostu tej tempe-

ratury ponad określony zakres wysyłany jest sygnał 

do systemu CMMS i odpowiednio przygotowany 

zespół serwisowy udaje się do naprawy urządzenia 

wymieniając właściwe łożysko. Oczywiście niezbęd-

ne dane są też wprowadzane ręcznie, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. Ryszard Krawczyński zwraca uwagę, 

Źródło: RHO Software
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że Oracle Enterprise Asset Management zapewnia 

pełny wgląd w informacje remontowe i serwisowe. 

Gotowe raporty obejmujące historię konserwacji, 

analizę kosztów konserwacji i zleceń konserwa-

cji, dostarczają menadżerom obsługi technicznej 

informacji w celu zmaksymalizowania wydajności, 

identyfikacji potencjalnych problemów z dużym 

wyprzedzeniem i rozwiązania ich, zanim przejdą do 

poważnych problemów. System udostępnia mene-

dżerom ds. obsługi technicznej wiedzę do wspierania 

decyzji strategicznych w całym cyklu życia EAM, 

takich jak etap pozyskiwania zasobów/budowy, faza 

konserwacji i faza wycofywania / usuwania. Oracle 

EAM Analytics obejmuje wiele elementów w tym np. 

analizę kosztów utrzymania: dostarcza informacji na 

temat kosztów utrzymania poniesionych w różnych 

grupach aktywów itp.

Jak mówi Michał Laskowski, manager sprzedaży 

w firmie Queris, system oferowany przez firmę rów-

nież jest narzędziem uniwersalnym, które sprawdzi 

się praktycznie w każdym dziale utrzymania ruchu, 

bez względu na to, w jakim przedsiębiorstwie funk-

cjonuje. Pomimo iż jest to typowy system CMMS, 

jego możliwości są na tyle duże, że znalazł zasto-

sowanie także w firmach zupełnie niezwiązanych 

z tradycyjną produkcją. Jako przykłady zastosowania 

systemu podaje: Pomorską Kolej Metropolitalną, 

w której oprogramowanie funkcjonuje w obszarze 

zarządzania taborem kolejowym, oraz w Państwową 

Straż Pożarną. W tym drugim przypadku Komenda 

PSP w Mielcu zdecydowała się na wdrożenie Queris 

CMMS w celu zarządzania wyposażeniem gaśniczym 

i sprzętem ratunkowym. System gromadzi i prze-

twarza wszystkie dane niezbędne do prowadzenia 

efektywnego utrzymania ruchu. Jak dodaje Michał 

Laskowski trudno jest wymienić całe spektrum firm 

i zastosowań w krótkiej wypowiedzi. To np. pewne 

grupy danych takie jak choćby dane typowo reje-

strowe, dane historyczne, związane z zamówieniami 

i gospodarką części zamiennych, dane personelu, 

czy również prognozy oraz wiele innych informa-

cji wspierających realizację TPM i prewencyjnego 

utrzymania ruchu. Podobnie rzecz ma się z rapor-

tami. Moduł analityczny jest obszernym zestawem 

narzędzi dostarczającym wiedzę w zakresie podsta-

wowym oraz rozszerzonym. Został podzielony na 

kilka części i składa się z raportów podstawowych, 

rozszerzonych (data mining) oraz zaawansowanej 

analityki danych (drill down). Do pierwszego obszaru 

zaliczamy fundamentalne wskaźniki UR (np. MTR, 

MTBF, MTTR itd.), wykaz zużycia części, czas pracy 

maszyn oraz inne elementarne informacje o pro-

cesach, pracy i stanie parku maszynowego. Grupę 

raportów zaawansowanych i eksplorację danych 

stanowi zaś analiza poszerzona, tzw. drill down, 

oparta na definiowaniu własnych raportów wykorzy-

stujących różnego rodzaju zależności i porównania. 

Co bardzo istotne – wszystkie te informacje prezen-

towane są w formie bardzo przejrzystych wykresów, 

grafik i tabel, a to niewątpliwie ułatwia szybsze 

wyciąganie prawidłowych wniosków i podejmowanie 

adekwatnych działań optymalizacyjnych. Możliwości 

raportowania zarówno ręcznego, jak i automatyczne-

go są szerokie. Dzięki temu system CMMS firmy Qu-

eris znajduje zastosowanie w tak wielu zakładach, 

bez względu na ich specyfikę, czy rodzaj produkcji, 

uzupełnia Michał Laskowski.

Kolejny przykład to system Meso CMMS. Jak mówi 

Piotr Grzejdziak z firmy RHO Software to inteli-

gentne rozwiązanie wspierające dział Utrzymania 

Ruchu. W jednym miejscu są przechowywane naj-

istotniejsze informacje dotyczące: maszyn i obiek-

tów (budynki, narzędzia, osprzęt), zleceń napraw, 

przeglądów awarii, firm serwisujących, kalenda-

rzy prac, części zamiennych, odczytów liczników, 

raportów i analiz oraz pracowników. Meso CMMS to 

rozbudowany system prewencyjny, w którym można 

automatycznie generować harmonogram zgodnie ze 

zdefiniowaną cyklicznością czynności, prezentowany 

w formie kalendarza. Jest w nim moduł przypo-

mnień o zbliżającym się terminie wykonania pla-

nowanej czynności oraz system wielowymiarowych 

analiz. W analizach dane prezentowane są w postaci 

tabel przestawnych, co zapewnia czytelność a liczne 

mechanizmy filtrujące i grupujące pomagają je 

dostosować wygodnej dla użytkownika formy. Jak 

dodaje Piotr Grzejdziak, system gotowych raportów 

oblicza współczynniki sprawności, awaryjności 

i produktywności, oraz dostarcza informacje o pla-

nowanych i poniesionych kosztach. System Meso 

CMMS dostępny jest w wersji desktopowej i mobilnej 

dostosowanej do pracy na smartfonach, tabletach 

i netbookach.

Podsumowując, typowe aplikacje CMMS są dziś 

dla każdej firmy, konieczną inwestycją do wspiera-

nia zarządzania utrzymaniem obiektów. Dlatego też 

są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemy-

słu, w tym w produkcji, edukacji, służbie zdrowia, 

budownictwie, energetyce i usługach komunalnych, 

sektorze publicznym, a nawet centrach danych. Na 

pewno CMMS to naturalny wybór dla najlepszych 

praktyk w utrzymaniu ruchu. 

Źródło: SoftwareStudio

CMMS to naturalny 

wybór dla 

najlepszych praktyk 

w utrzymaniu ruchu
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TPM jako wsparcie 
utrzymania ruchu
Praca inżynierów i techników Utrzymania Ruchu jest za droga 
i jest ich za mało aby robili wszystko co jest możliwe aby 
maszyny były sprawne, nie psuły się, nie generowały strat 
i braków, nie miały wad prawnych i nikomu nie zrobiły krzywdy. 

Uczestniczyć w tych działaniach – oczywiście w miarę swoich 
kompetencji i umiejętności muszą WSZYSCY pracownicy 
przedsiębiorstwa od najwyższego kierownictwa do osoby 
sprzątającej a działania te powinny odbywać się na podstawie 
prostych, spójnych i dobrze przemyślanych procedur 
postępowania. 

Co to jest TPM?
Tu nie ma jednej, prostej odpowiedzi. Nie ma nawet 

jednego tłumaczenia skrótu TPM ( z ang. total pro-

ductive maintenance ). Totalne utrzymanie ruchu? 

Całkowita produktywna konserwacja maszyn? 

A może całkowite utrzymanie skuteczności przed-

siębiorstwa? 

Skupmy się więc na tym czym TPM być 

powinien w kontekście utrzymania sprawności 

technicznej.

TPM to rozszerzenie zadań i kompetencji 

przypisywanych na co dzień służbom utrzymania 

ruchu na pracowników produkcyjnych oraz kierow-

nictwo firmy. Działań polegających na wstępnych 

przeglądach stanu technicznego maszyn, na ich 

konserwacji, wstępnej diagnostyce. Ale też działań 

zmierzających do optymalizacji pracy maszyny, 

optymalizacji procesu i pracy obsługi. Optyma-

lizacji która zmierza ku większej efektywności 

i wydajności, zwiększeniu jakości oraz bezpieczeń-

stwa, optymalizacja jako wspólne działania UR 

i produkcji.

TPM to również uwzględnienie utrzymania 

ruchu w decyzjach biznesowych. Fundamentalnym 
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przykładem jest wzięcie pod uwagę przy wyborze nowej maszyny 

tego z jakich komponentów się ona składa ( pneumatyka, napędy, 

systemy sterowania) tak aby zmierzać do standaryzacji tych 

elementów co w przyszłości pozwoli utrzymać mniejsze stany 

magazynowe części zamiennych. 

TPM to zmiana sposobu myślenia
Ja, prezes nie traktuję utrzymania ruchu jako zła koniecznego. 

Inwestuje w UR i wspieram zaangażowanie pracowników każde-

go szczebla w utrzymanie sprawności technicznej dbając o mate-

rialne i niematerialne zachęty bo mi się to po prostu opłaca.

Ja, operator dbam o maszynę i o jej otoczenie bo dzięki temu 

moja praca staje się wygodniejsza a praca samej maszyny bar-

dziej efektywna co ma długofalowy wpływ na moje przychody, 

a przynajmniej na moje zadowolenie z pracy. 

Codzienne przeglądy maszyn 
To wzrost ich niezawodności i wyprzedzanie problemów – 

zawczasu wykryty problem to niższe koszty jego usunięcia 

i mniejsze straty. Straty wynikające nie tylko z awarii wyklucza-

jących maszyny z produkcji ale też straty wynikające z zaniżonej 

wydajności czy zwiększonej ilości wadliwych wyrobów.

Dlatego przeglądy należy robić codziennie. Jednak jeśli ktoś 

myśli że codzienne przeglądy wielu maszyn realizowane przez 

kilku osobowy zespół UR to coś więcej niż usankcjonowane for-

malnie uprawianie fikcji to… tylko tak myśli.

To operatorzy maszyn mają codziennie sprawdzać czy coś nie 

„cieknie”, coś nie „buczy”, czy coś nie jest „luźne” a przy okazji 

utrzymać maszyny w czystości, bo „na czystym lepiej widać”. To 

operatorzy maszyn mają dokonać wstępnej diagnozy problemów 

zanim wezwą pomoc – praca automatyka jest za droga aby szu-

kał przez godzinę zaryglowanego stopu awaryjnego zasłoniętego 

stertą kartonów.

Ale czynności te nie mają odbywać się na zasadzie „macie 

zrobić” tylko według przygotowanych, dobrze przemyślanych 

i często modyfikowanych procedur postępowania w przydzielo-

nym dla tych czynności czasie, przy pełnym wsparciu całej kadry 

zarządzającej przedsiębiorstwem. 

CMMS TPM jako platforma startowa
Nasz program CMMS Maszyna pomógł wielu firmom w uporząd-

kowaniu spraw z utrzymaniem ruchu. Nie przez jakieś swoje su-

per funkcjonalności ale przez fakt że po zakupie programu ktoś 

usiadł i wprowadził pewien porządek do prowadzonych działań. 

Podobną funkcję może spełnić nasz program CMMS TPM. 

Głównym, choć nie jedynym zadaniem programu jest pro-

jektowanie kart kontrolnych TPM stanowiących instrukcję dla 

pracowników jak przeprowadzić tzw. przeglądy autonomiczne. 

Kary takie można wydrukować i wypełnić ręcznie lub zatwier-

dzać wykonanie czynności w programie przy założeniu ich 

obligatoryjności. 

Niewątpliwym atutem programu jest jego koszt porównywalny 

z kosztem dwu dniowego szkolenia TPM dla jednego pracownika.

Dokumentacja oraz wersja demo programu znajduje się na 

naszej stronie: http://www.neuron.com.pl/cmms_tpm.html

Wojciech Mazurek – Neuron
www.neuron.com.pl


