
 

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja 
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.  

Ajdovščina, 19. januar 2022 

 

SPOT Svetovanje GORIŠKA vabi podjetnike iz Goriške regije na brezplačno delavnico 

 

KAKO UČINKOVITO DIGITALIZIRATI PROIZVODNE PROCESE? 

 
Na delavnici bomo podjetjem predstavili dejanske zmožnosti sodobne tehnologije, dodano vrednost 
in optimalne poti na poti digitalne transformacije. 
 
Vsebina delavnice: 

• Industrija 4.0 in sodobni trendi  

• Digitalna transformacija kot naložba v prihodnost 

• Pomen integracije in povezljivosti sistemov 

• Zajem podatkov v realnem času kot temelj digitaliziranih proizvodnih procesov 

• Digitalizacija kot sredstvo za dvig produktivnosti  

• Digitalna transformacija v praksi:  Brezpapirna proizvodnja/Digitalno planiranje 

proizvodnje/Popolna sledljivost podatkov/Napredna analitika 

• Predstavitev razpisov za nepovratna sredstva 

 

Kdaj: četrtek, 3. 2. 2022, ob 9.00 uri, velika sejna soba na OOZ Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 

Ajdovščina). 

 

Trajanje: 2 uri (9:00 – 11:00) 

 

Predavatelji: Marko Mandelj (Kolektor Sisteh d.o.o.), mag. Andreja Vister (Regijska razvojna agencija 

ROD Ajdovščina) 

 

O predavatelju: Kolektor Sisteh, d.o.o. ima več kot 30 letne globalne izkušnje s področja digitalizacije 

in sistemov vodenja proizvodnih procesov. V okviru svoje dejavnosti vzpostavlja partnerstva s podjetji 

in jim pomaga na poti digitalizacije proizvodnih procesov. Poleg svetovanja in priprave digitalnih 

strategij je njegova dejavnost usmerjena predvsem na uvedbo lastne rešitve Sinapro.IIoT, ki 

predstavlja sistem za upravljanje proizvodnje oz. »Manufacturing Execution System« (MES). Slednja 

deluje kot Industrijska IoT platforma v oblaku in z vsemi svojimi MES/MOM funkcionalnostmi 

omogoča popolno izvajanje vseh funkcij pametne tovarne.  

Prijave: za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca.  

 

Delavnica je za udeležence brezplačna. Za dodatne informacije lahko pokličete na Regijsko razvojno 

agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 06 55 56 232. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ZrhC7WlDEzMisg4HBEwJnoHetx-yKAyRn9bfK-j4tLP8Bw/viewform?usp=pp_url

