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Ko gre za dvig produktivnosti, za odlaša-
nje z digitalizacijo ni nobenega razloga
Digitalizacija ni sama sebi namen, 
temveč si podjetja z njo dvigujejo 
produktivnost in učinkovitost, zato 
je za konkurenčnost, predvsem na 
globalnem trgu, nujna. V podjetju 
Metronik se ukvarjajo z digitalizacijo 
procesov, predvsem v industriji, kjer 
je digitalni preskok sicer počasnejši, 
a toliko učinkovitejši. Pogovarjali 
smo se z dr. Sašo Sokolićem, članom 
uprave Metronika. 

Kaj je osnova za kakovostno 
digitalizacijo proizvodnih procesov v 
podjetju?
Digitalizacija je širok pojem, v osnovi pa 
gre za to, da želimo podatke iz procesov z 
uporabo informacijskih tehnologij izrabiti 
za izboljšanje le-teh. Z naprednimi tehno-
logijami smo sposobni zgraditi virtualno 
proizvodno okolje, znotraj katerega lahko 
analiziramo in optimiziramo procese 
ter napovedujemo dogodke v procesu. 
Osnova za kakovostno digitalizacijo je 
vsekakor jasen cilj – podjetje mora vedeti, 
kaj želi doseči in po kakšni poti bo do tega 
prišlo. Naslednji korak je izbor kompe-
tentnega partnerja, s katerim bo podjetje 
stopilo na pot digitalizacije.

Ali podjetja, ki še niso stopila na pot 
digitalizacije, (usodno) zamujajo?
Zamujajo vsekakor, vendar ne gre za 
usodno zamudo. Digitalizacija je proces, ki 
se bo dogajal daljše obdobje, na različ-
nih segmentih proizvodnega procesa, 
z različnimi tehnologijami in različnimi 
vsebinami. Precej naprednih tehnologij, 
tu mislim predvsem na principe strojnega 
učenja, je danes še dokaj težko vključevati 
v komercialne industrijske aplikacije. Po 
drugi strani pa vemo, da imajo slovenska 
podjetja realno težavo s produktivnostjo, 
ki bi dosegala raven najuspešnejših evrop-
skih podjetij. Vemo, da nižja produktivnost 
pomeni višje stroške na enoto proizvoda. 
Produktivnost je z digitalizacijo procesov 

možno dvigniti, in to z uporabo tehnolo-
gij, ki jih znamo že dalj časa učinkovito 
vpeljevati v proizvodna okolja. Ko gre za 
dvig produktivnosti, ne vidim nobenega 
smiselnega razloga, zakaj bi z digitaliza-
cijo čakali.

Kaj na tem področju podjetjem 
ponujate v Metroniku?
Metronik je nastal pred 27 leti kot podjetje 
za izvedbo sistemov avtomatizacije in še 
danes smo osredotočeni na avtomatiza-
cijo proizvodnih procesov, avtomatizacijo 
energetskih procesov v zgradbah in 
avtomatizacijo infrastrukturnih objektov. 
Smo pa že pred letom 2000 začeli klasične 
sisteme avtomatizacije nadgrajevati z 
informacijskimi tehnologijami in razvijati 
vsebine, ki so temeljile na izkoriščanju 
podatkov iz proizvodnih procesov. Takrat 
temu sicer nismo rekli »digitalizacija 
procesov«, vendar je bila osnovna ideja 
podobna. Danes s paleto rešitev v okviru 
naše platforme MePIS odgovarjamo na 
izzive digitalizacije. MePIS OPEX, ki se 
osredotoča na operativno odličnost in 
dvig produktivnosti, uspešno uvajamo 
v širši regiji v farmacevtski, živilski, 
avtomobilski in drugih industrijah. MePIS 
Energy za upravljanje energije uvajamo 
v številna proizvodna okolja in zgradbe. 
Velika večina farmacevtskih podjetij v 
regiji uporablja katero od naših rešitev 
za centralizirano upravljanje podatkov 
in integriteto le-teh, napredno analitiko, 
upravljanje delovnih tokov, operativno 
odličnost in napredni nadzor nad procesi. 
Ponosni smo na to, da Metronikovo 
platformo MePIS uporabljajo tudi ugledne 
avstrijske industrijske korporacije, kot so 
Vosslauer, Mona in navsezadnje Magna, 
ki bo svojo proizvodnjo kmalu razširila 
tudi v Slovenijo. Metronik je tudi partner 
tehnološkega velikana General Electric, ki 
ima lastno industrijsko platformo v oblaku 
– Predix. Veliko vlagamo v razvoj, sodelu-
jemo z institucijami znanja, predvsem s 

Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, ki 
nam pomaga na segmentu modeliranja 
procesov in strojnega učenja.

V čem je dodana vrednost vaše 
ponudbe za uporabnike? S čim 
povečujete njihove konkurenčne 
prednosti?
Osredotočamo se na potrebe uporab-
nikov, znamo jih učinkovito vpeljati v 
odlične tehnične rešitve in jim svetovati, 
kako izboljšati procese. Trudimo se biti 
odlični v vseh segmentih: v razvoju, 
implementaciji, komunikaciji z uporabniki, 
svetovanju in drugje.

»Ko gre za dvig produktivnosti, ne vidim 
nobenega smiselnega razloga, zakaj bi z 
digitalizacijo čakali.« Tako pravi dr. Sašo 
Sokolić, član uprave Metronika.
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