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Ако държавата не подкрепи
създаването на фирмени иновативни
центрове, тя ще остави индустрията
на произвола на съдбата
Разговор с г-жа Мариана Печеян, Управител на ВСК Кентавър
- Кои са големите Ви клиенти, все още ли работите
основно за американската компания Кенаметал и как се
развива това партньорство?
ВСК Кентавър е най-големият поддоставчик на компанията
Кенаметал, а всички машиностроители знаят, че това е
вторият по големина в света производител на металорежещи
инструменти. Три са фирмите в света с най-голям относителен
дял на производство в този бранш, това са Сандвик,
Кенаметал и Искар. През 2005 г. ние сключихме договор с
американската фирма Кенаметал и досега работим с нея. Като
фирма производител, инвестирахме над 60 млн.лв. в нови
машини и технологии до този момент.
Вече работим с Валтер и с други компании от бранша. Над
90% от производството ни е за износ. За нашият пазар остава
много малко, защото българинът е свикнал да купува от
чужди компании. Фирмите предпочитат ние да го произведем,
то да обиколи света и да дойде в България под друга марка
и на друга цена. Българинът не обича българското, казано в
прав текст. Това нас не ни притеснява, защото имаме сигурен
партньор, от който регулярно си получаваме поръчките и
плащанията.
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- Как се справихте с предизвикателството, да отговорите
на високите изисквания на големите компании?
След като вече бяхме обновили нашия машинен парк и
въвели съвременните технологии ние усвоихме много нови
изделия, което от своя страна наложи необходимостта от
разширяване на системата за управление на процесите, пряко
свързани с производството. До този момент имахме система
за управление на складовото стопанство и финансите, но
нарастналият обем поръчки от нашите основни партньори
изискваше нов подход, за да избегнем евентуален хаос в
производството.
- Как решихте проблема с управлението на
производствените процеси?
Решихме да въведем съвременна ERP система и направихме
проучване коя система е най-подходяща за нас., които сме
ангажирани по-скоро в изработването на средно серийни
партиди от инструменти. Насочихме към стандартен вид
система за управление на процесите, а не специално
разработена за нас. Но най-важно беше да се избере
подходящата фирма, която да внедри тази система.
Избрахме системата Навижън на Майкрософт, която е

много подходяща за средно големи компании, която
внедрихме успешно през 2013 г. Благодарение на нея
информацията беше организирана така, че да имаме
пълна проследимост на процесите, които протичат
в нашия завод. Първоначално се фокусирахме върху
съдаването на необходимите справки и документи, за
да създадем прецизен документооборот. Системата ни
помогна да оптимизираме складовите наличности от
суровини, приложението на обработващите инструменти
и да съкратим сроковете на доставка. ERP системата е
изключително важна за определяне и на себестойността на
едно изделие.
Ние сме голям производител на металорежещи инструменти,
но от друга страна самите ние сме и голям консуматор.
Обработващите инструменти заемат голям голям дял от
себестойността на нашите изделия и затова ние работим
изключително много по тяхното стройно управление.
Светът сега основно търси бърз срок на доставка, а не само
добро съотношение качество - цена. Най-важният фактор за
успех, който дава конкурентно предимство, вече е срокът
на доставка и ние успяваме да го съкратим с помощта на
ERP системата. Тя осигурява също и мониторинг в реално
време, което дава възможност всяка една машина да бъде
проследена, колко време работи и каква е причината за
престоя и т.н. Системата дава и предимство при управлението
на брака, което е много важно. Може да се проследи как
се случва той – къде, при кои операции, машини и да бъде
изчислен като разход, а в последствие и минимизиран.
Това спестява средства на производителя, включително за
отстраняване на текущи аварии и профилактика на машинния
парк или машините в престой. В комбинация със системата
за енергиен мониторинг всичко това позволява пълноценно
да използваме производствения си капацитет, да занижим
разходите за единица продукция.
Системата Навижън, която използваме, води до видими
резултати, което ни стимулира да работим за ускорена
дигитализация, роботизация на процесите и навлизане в
Индустрия 4.0,а с това да пестим време и да произвеждаме
повече.
- Как виждате бъдещето?
Държавата трябва да осъзнае, че за да се развиват експортно
ориентираните фирми и да могат да разширяват своите
производства, те се нуждаят от нейната намеса, чрез

ИНТЕРВЮ

финансово подпомагане за създаването на иновативни
центрове вътре в самите фирми. Това е пътят. До този момент
тя създава само регионални центрове. Ако държавата не
подкрепи създаването на фирмени иновативни центрове, тя
ще изостави индустрията на произвола на съдбата.
- Фирмите не създава ли сами иновативни центрове?
Ние го правим, но не до степен, която бихме желали.
Това е една много тежка и непосилна задача, зависеща
от възможностите на фирмата. В момента аз например
предпочитам да давам високи заплати, за да мога да
задържа служителите си. Всяка една фирма си има собствена
политика, но без иновативни центрове трудно ще може
да се излезе на външните пазари с крайни изделия. Ние
не спираме да се опитваме, но тук очакваме държавата да
помогне.
До сега тя подпомага единствено развитието на регионални
иновативни центрове. Това според мен е неефективно.
Фирмите не могат да участват общо, защото всяка от тях има
различна материална база, различен предмет на дейност и
различни потребности.
Подобен проект трябва да е дългосрочен. Европейските
проекти са краткосрочни, за срок от 2-3 години и след
приключване на финансирането всичко се разпада. Важното
е да се усвоят едни пари, след което никой не се интересува
от резултатите.

- Разработвате ли нови продукти?
Разбира се. Произвеждаме и специални продукти по
документация и изисквания на клиента, но това не е
достатъчно, целта ни е да с помощтта на тези вътрешно
фирмени иновативни центрове да наблягаме на развойната
дейност.
- Как Ви се отрази пандемията от Ковид 19?
Голяма част от фирмите, особено тези от машиностроенето,
имат голям спад. Ние също имаме спад от 30% на
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- Колко човека сте? Търсите ли нови хора и как успявате
да ги привлечете?
В момента в производството работят 260 човека. В последно
време се наблюдава стабилизиране обема на поръчките.
Разширяваме нашето производство и ни трябват още
хора, поне 20 души за една допълнителна смяна. Имаме
нужда както от средни специалисти, така и от високо
квалифицирани кадри, които вече много трудно се намират.
Собствената ни програма за подготовка и дуално обучение
съвместно с Професионалната гимназия по икономика „Рачо
Стоянов“ – Дряново позволява да приемаме ученици още
от седми клас със специалност "Машини и системи с ЦПУ".
Оказахме сериозна подкрепа на учебното заведение, както
и то на нас. Гимназията също участва в различни проекти за
оборудване на кабинети и др., нещата вървят в добра посока.
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производството и на поръчките. Това се отрази негативно
на компанията ни, но благодарение на това, че ползвахме
мярката 60/40, успяваме да се справяме с кризата. Много
сме доволни от тази мярка. Получаваме плащанията
своевременно и тази помощ е изключително важна за
мен като работодател, който осигурява високи заплати на
работниците си.

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
Не ни очаква хубаво бъдеще, ако не се промени държавната
политика спрямо фирмите в индустрията. Спрени са всички
проекти за финансиране. Основната част от европейските
средства се насочват към финансови инструменти. Защо се
прави това, след като банките ни разполагат със свободни
пари? Реално средствата трябва да се насочат към бизнеса,
към индустрията, но не под формата на кредити, а на грантове
и за иновативни центрове. Това трябва да прави държавата.
Ако не, индустрия в България няма да има. Машиностроенето
е скъпо занимание, най-вече защото липсват подготвени
кадри.
https://kentavar.com/

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ
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СИХРЕ – изложението, което от 1 до 4
февруари 2022г. ще обедини хорека сектора
Браншът се подготвя за ключовия форум, възраждащ изложбените събития в сферата
Бизнес наживо. Изразът ще е сред ключовите на 2022г,
за която се смята, че ще бъде годината, в която поетапно
ще се върнем към познатия начин на живот от преди
пандемията. А годината у нас ще стартира с ключовото за
хорека сектора изложение СИХРЕ, което ще се проведе от
1 до 4 февруари в Интер Експо Център.
Единственото по рода си българско изложение отново
ще събере водещи производители, дистрибутори и
доставчици на професионалното кухненско оборудване
и обзавеждане, храни за хорека сектора, интериорен
дизайн, оборудване за хотели и ресторанти, СПА и фитнес
и софтуер.
Последното издание доказа, че организаторите
от Интер Експо Център и Национална Асоциация
ХОРЕКА непрестанно развиват концепцията на СИХРЕ.
Изложението събра над 150 български и чуждестранни
изложители, които представиха близо 300 водещи бранда
от България, Италия, Германия, Испания, Нидерландия,
Гърция, Турция, Словения, Румъния, САЩ, Полша,
Норвегия, Великобритания, Швейцария, Чехия, Словакия,
Австрия, Япония, Швеция, Китай. Посетители от България,
Германия, Испания, Италия, Гърция, Македония, Украйна,
Румъния, Русия, Сърбия, Чехия и др. се запознаха с
възможностите на сектора. Всички тези факти доказаха
ключовото място, което изложение СИХРЕ заема както
в България, така и на Балканския полуостров и Източна
Европа.

Единствена по рода си B2b платформа за страната ни
От 1 до 4 февруари 2022г. СИХРЕ отново ще предложи
професионална b2b платформа, единствена по рода си
за България. Изложението ще предостави възможност
за изграждане на професионални контакти, развитие
на бизнеса, запознаване с иновациите и тенденциите в
сектора.
Сред качествата на СИХРЕ, които присъстващите изтъкват,
е съчетанието от обстановка за създаване и развитие на
бизнеса с интригуваща съпътстваща. Последното издание
ни срещна с шеф-готвачи от световната сцена. В рамките
на СИХРЕ се проведе кулинарното събитие GastronomiX
както и националната квалификация за Bocuse D’or.
Поставено бе и началото на професионалния формат
„Дигитален семинар за хотелиери и ресторантьори“.
Специално към хотелиерите бе насочен семинар,
посветен на „Успешният хотел“. Организиран бе и
семинарът „Разговори с хотелиери: Как да създадем
успешен хотел?“,
Чрез енергията, която организаторите от Интер Експо
Център и Национална Асоциация ХОРЕКА влагат в
изложение СИХРЕ 2022, те дават заявка, че присъстващите
ще бъдат свидетели на надграден формат, съобразен с
изискванията на настоящата реалност. Хорека - секторът е
в очакване на периода 1-4 февруари 2022г.

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад
SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения
• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки
ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
ролкови интегрални направляващи

- Направляващи
- Търкалящи и плъзгащи лагери
- Кабеловодещи вериги и кабели
- Редуктори и моторредуктори
- Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

И

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …
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Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil
info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ
Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс: +359-2-859 76 81
моб.:
+359-885-232595
+359-897-981669

www.atlas-technik.com
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R&M е първият сертифициран
производител на медни кабелни
системи Cat. 8.1
Компанията ексклузивно предлага кабелни системи от новото поколение за центрове за
данни и офиси
Световният разработчик и доставчик на решения за
изграждане на висококачествени мрежови инфраструктури
R&M е първият производител, сертифициран от немската
независима лаборатория за изпитвания GHMT за доставка
на медни кабелни системи Cat. 8.1. Трансмисионният канал
Cat. 8.1 / Class I позволява пренос на данни със скорост до 40
Gbit/s и предлага най-високия клас окабеляване за офиси и
центрове за данни.
Тестовете на немската лаборатория показват, че кабелните
системи Cat. 8.1 / Class I на R&M могат надеждно да пренасят
данни със скорост 25 Gbit/s при разстояние до 50 м. Това
надвишава производителността, която е необходима за
свързване на безжични комуникационни точки WiFi 6.
Според изпитанията, извършени по ISO/IEC DTR 11801-9909,
кабелните системи отговарят на изискванията, предоставяйки
изключително висококачествен пренос, и могат да подобрят
скоростта на работа в центровете за данни.
IEEE 802.3bq е стандартът за пренос на данни със
скорост до 40 Gbit/s, която сама по себе си представлява
предизвикателство пред разработките за медно окабеляване
и изисква поддръжка на честотна лента от 2000 MHz.

Окабеляване за офиса на бъдещето
Кабелните системи Cat. 8.1 могат да се използват десетилетия
наред. Върху тези кабелни системи могат да се предават
данни със скорост 40 Gbit/s на разстояния до 24 м и 25Gbit/s –
съответно до 50 м.
Статистиката в R&M показва, че повече от 60% от
трансмисионните канали, изградени в един офис, са
с дължини, ненадвишаващи 50 м. Изграждането на
кабелна система Cat. 8.1 / Class I осигурява в целия офис
възможността за достигане на скорост от 25 Gbit/s, а за
точките, разположени на не повече от 24 м, дори скорост
от 40 Gbit/s. В случай че трансмисионните канали имат

11-12/2021

Комуникационна инфраструктура със скорости на
предаване на данните до 40 Gbit/s в центрове за данни
Кабелните системи Cat. 8.1 на R&M дават възможност на
центровете за данни да поддържат скорости до 40 Gbit/s, или
четири пъти по-високи от възможните досега максимални
скорости от 10 Gbit/s. Основно тези кабелни системи ще се
използват за мрежови инфраструктури тип ToR (Top of Rack) и
EoR (End of Row), които не предполагат дължина на кабелните
сегменти, по-голяма от 24 м, и по този начин гарантират

скорост на пренос до 40 Gbit/s. Новите свързващи кабели
Cat. 8.1 позволяват изграждане на трансмисионен канал с
дължина до 30 м, което осигурява цялостно свързване между
две отделни електронни устройства.
Наред с това, кабелните системи Cat. 8.1 са подходящи за
изграждане на локални мрежи в офиси и многофункционални
сгради, задоволявайки необходимостта от висока скорост на
пренос на данни в работата на медийни компании, финансови
институции и др.
Благодарение на универсалния интерфейс RJ45,
компонентите Cat. 8.1 на R&M са обратно съвместими
със съществуващите по-ниски категории, например
кабелни системи Cat. 6A – потребителите не се нуждаят от
допълнителни адаптери или хибридни свързващи кабели, за
да ускорят мрежата си на по-късен етап. Веднъж изградена,
кабелната инфраструктура Cat. 8.1 гарантира безпроблемно
интегриране на по-високоскоростни комутатори и сървъри.

Кабелни системи Cat. 8.1 и скорости до 40 Gbit/s
(40G): върхово постижение при предаването на
данни по медни кабели.
Графика: R&M

ИНФОРМАЦИЯ

Кабелните системи от ново поколение на R&M са обратно съвместими
с предходните и покриват скорости на производителност от 10 до 40
Gbit/s Ethernet (10G-40G).
Графика: R&M

дължина между 50 и 90 м, скорост от 10 Gbit/s е гарантирана.
С кабелните системи Cat. 8.1 големите офисни сгради лесно
могат да бъдат сегментирани в зони с различни скорости за
пренос на данните според необходимостта и изискванията на
клиента. Специалистите на R&M са готови да съдействат при
планирането на телекомуникационната инфраструктура, за
да осигурят високоефективно разпределение на кабелните
сегменти и да гарантират достигането на желаните скорости
за пренос на данни.
Окабеляване за WiFi 6 и PoE (Power over Ethernet)
Сред основните области на приложение на кабелните
системи Cat. 8.1 на R&M са безжичните локални мрежи.
Следващото поколение безжични технологии WiFi 6 ще
изискват скорости на трансфер до 20 Gbit/s. Кабелните
системи на R&M гарантират достигането на тези скорости.
Тази кабелна инфраструктура може да се използва и за
пренос на електроенергия по четири усукани двойки (4PPoE),
достатъчна за захранване и на отдалечените WLAN точки.
Дизайнът на свързващия модул RJ45 Cat. 8.1 е вдъхновен
от своя предшественик Cat. 6A на R&M, който повиши
стандартите в цялата индустрия и спечели награда от
международния конкурс за дизайн iF Design Award.
За да може да се гарантира високото качество на
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Конекторът RJ45 Cat. 8.1 на R&M е в
сърцевината на новите кабелни системи.
R&M е сред първите производители с
цялостно портфолио компоненти за
изграждане на кабелни системи от ново
поколение за центрове за данни и офиси.
Снимки: R&M

трансмисионния канал, се изисква прецизно съгласуване на
всички компоненти. Затова специалистите на компанията
препоръчват при изграждането на трансмисионен канал да се
използват компоненти и кабели от един и същи производител.
За повече информация посетете уебсайта на R&M.

За R&M:
R&M (Reichle & De-Massari AG) е структура от компании,
базирана във Ветцикон, Швейцария, и оперираща в глобален
мащаб в сектора на информационните и комуникационни
технологии. Компанията разработва, произвежда и предлага
иновативни продукти и системи за комуникационни мрежи и
мрежи за данни. Благодарение на своя иновативен потенциал
R&M вече покрива всички аспекти на свързаността в областта
на кабелните системи. Мрежовите решения на R&M намират
приложение в сферата на локалните и телекомуникационните
мрежи, оптиката до дома и центровете за данни. Семейната
компания, основана през 1964 г., разполага със собствени
производствени предприятия в единадесет международни
локации.
Търговската организация R&M Bulgaria повече от 20 години
предлага продуктите на R&M на българския пазар и днес
оперира в 12 държави от Югоизточна Европа, предоставяйки
индивидуален подход в изготвянето на цялостни клиентски
решения.

Сертификат
от независима
лаборатория GHMT за
трансмисионен канал
Class I с дължина 50 м

Основаното през 2011 г. дружество „Райхле и ДеМасари България Пръдакшън“ е тясно специализирано
в разработката, дизайна и производството на оптични
компоненти, използвани за цялостното изграждане на
комуникационни мрежи. Продукцията на производствената
база е достъпна на международните пазари чрез повече от 40
търговски организации на R&M по света.
За повече информация посетете www.rdm.com.
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Спад в обявите за работа с близо
6% през ноември
На годишна база обаче се наблюдава двуцифрен и трицифрен ръст на предложенията за всеки
сектор
През ноември броят на обявите за работа продължи да
намалява, като спрямо октомври той е с 5,9% по-малко, става
ясно от ежемесечния анализ на динамиката на пазара на
труда у нас на HR компания и кариерен сайт JobTiger. Общият
брой на предложенията в сайтовете за работа в страната през
ноември е бил малко над 40 000, като в сравнение с ноември
2020 г. те са с цели 86% повече.

Тенденцията на спад се наблюдава в почти всички сектори,
като ръст може да се отчете единствено в секторите
„Счетоводство, одит, финанси“ (8%) и „ИТ“ (1%).
В другите отрасли броят на обявите е намалял, както следва:
„Здравеопазване и фармация“ (-0,4%), „Маркетинг и реклама“
(-1%), „Административни и обслужващи дейности“ (-3%),
„Производство“ (-6%), „Хотелиерство и ресторантьорство“
(-7%), „Търговия и продажби“ (-8%), „Строителство“ (-12%) и
„Логистика и транспорт“ (-12%).
Отчитане на годишна база
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Спрямо ноември 2020 г. обаче картината е доста по-различна:
извършените анализи от екипа на HR компания и кариерен
сайт JobTiger показват двуцифрен и дори трицифрен
ръст на обявите за работа във всеки един от секторите.
Припомняме, че през този период през 2020 г. отчетохме едно
от най-ниските нива на публикувани обяви от началото на
пандемията, задминати единствено от тези през март 2020 г.
Макар че през последните 6 месеца има лек, но постоянен
спад на обявите в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“,
броят им спрямо ноември миналата година е с цели 249%
по-висок.
Трицифрен, спрямо 2020 г., е и ръстът на предложенията в
секторите „ИТ“ (126%), „Счетоводство, одит, финанси“ (115%) и
„Административни и обслужващи дейности“ (109%).
Годишният ръст на обявите в останалите сектори е:
„Търговия и продажби“ (92%), „Маркетинг и реклама (81%),
„Производство“ (72%), „Логистика и транспорт“ (65%),
„Здравеопазване и фармация“ (56%) и „Строителство (52%).

Дялово разпределение на обявите по сектори
При дяловото разпределение на обявите за работа водещ
е все още секторът „Търговия и продажби“ с 21%. Делът
на сектора „ИТ“ продължава да нараства и през ноември
броят на предложенията в него е 19% от общия брой обяви
в страната. На трето място е „Производство“ с 15%, следван
от „Административни и обслужващи дейности“ (11%),
„Хотелиерство и ресторантьорство“ (9%) и „Логистика и
транспорт“ (8%).

ИНФОРМАЦИЯ
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За пръв път броят на обявите в сектора „Счетоводство, одит,
финанси“ (5%) надвишава този в сектор „Строителство“ (4,8%)
и така те си разменят осмото и девето място в дяловото
разпределение. Последни в него продължават да бъдат
секторите „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Маркетинг и
реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи
Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна
Изискване за притежаване на зелен сертификат
През октомври споменахме за появата на зеления сертификат
(удостоверяващ завършен цикъл на ваксинация срещу
COVID-19 или неговото преболедуване), като изискване в
някои обяви за работа.
Въпреки че през ноември техният брой е нараснал, те все
още са едва 0,4% от всички предложения в страната. Обявите,
в които присъства това изискване, са предимно в секторите
„Хотелиерство и ресторантьорство“, „Обслужващи дейности“ и
„Търговия и продажби“.

работа са нараснали с 3% спрямо месец октомври. Техният
дял спрямо общия брой обяви е 14,8% или 1 на всеки 7 обяви
вече ни предоставя възможност за работа от разстояние.
Най-многобройни са тези предложения в сектора „ИТ“ (67%),
работа от вкъщи се предлага и в сферата на „Административни
и обслужващи дейности“ (14%) и секторите на аутсорсинг
(BPO) индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (5%).

Предлагане по градове
Половината от всички предложения в страната са
съсредоточени в столицата, като заедно с тези в останалите
водещи областни градове представляват 75% от всички
обяви. Предложенията се разпределят, както следва: София
(50%), Пловдив (10%), Варна (7%), Бургас (3%), Русе (3%) и
Стара Загора (2%).
Екипът на JobТiger ще продължи да ви държи в течение
на тенденциите с редовния си анализ на динамиката при
предложенията за работа у нас.
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10 до 12 пъти повече внимание
привличат работодателите, които
ползват визуализации
Между 10 и 12 пъти повече
посещения имат онези
работодатели, които имат визуална
идентичност и са изградили
отличаваща се работодателска
марка. 86% от анкетираните
специалисти по човешки ресурси
в международно проучване
казват, че набирането на персонал
става все повече маркетинг. По
отношение на бюджетите - силната
работодателска марка може да
намали разходите за наемане с
до 50% и затова компаниите са
готови да инвестират. Данните са
предоставени и анализирани от
първия кариерен сайт в България
Jobtiger.bg.
Платформата обобщава тенденции
от цял свят, за да предложи
на работодателите ефективно
напасване с кандидатите в условия
на все по-голям недостиг на кадри.
„Въпреки растящата безработица в
някои от секторите е все по-трудно
да се наемат кадри. И не, това не
важи само за информационните
технологии. Човешките ресурси,
здравеопазването, бизнес услугите
с висока добавена стойност са
сектори, в които недостигът на
хора е сериозен. Опитите ни
показват, че все повече работата на
специалистите човешки ресурси
изисква маркетингов подход и успяват тези, които успеят
да грабнат вниманието – често дори и визуално. В момента
едва 10% от работодателите ползват визуална идентичност
и илюстрирани обяви. “ коментира Светлозар Петров,
управител на JobTiger.
Според директорите човешки ресурси най-често
използваните визуализации са оригиналните обяви за
работа, корпоративните видеа, инфографиките и постовете
в социалните мрежи. Сред най-ефективните подходи
са и личните истории, в които служители се превръщат
в посланици на марката – според данните мнението на
служителите се ползва с между 3 и 5 пъти повече доверие
от това на официалните говорители на компанията и
изпълнителния директор. Диалогът също е определящ при
вземането на решения - седем от десет анкетирани заявяват,
че са променили мнението си за даден работодател, след като
са видели, как и дали компанията отговаря на рецензии и
запитвания.

За да отговори на тези нови особености на пазара на труда,
платформата JobTiger стартира съвместно със студиото за
анализ, визуализация и разпространение на информация
InfoGraffiti нови предложения. Работодателите ще имат
възможност да включат в битката за талантите изграждане на
визуална работодателска идентичност, видеа, визуализирани
обяви и виртуални ментори, с който кандидатите да общуват,
като се използва каналa за комуникация Employer Branding by
JobTiger. Компаниите могат да получат съвети и съдействие
при оформяне на профилите си от специалисти по визуална
комуникация.
Източници: Jobtiger.bg, InfoGraffiti.info, CERIDIAN 2021 Pulse of
Talent
За повече информация и съдействие можете да се свържете
на office@jobtiger.bg и +359 2 49180 00.
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Недостиг в предлагането на старо
строителство може да ускори
сделките за жилища през 2022 г.
• Не се очаква спад в ценовите нива, нито в активността
• Ще продължи търсенето на по-просторни имоти и варианти за живот извън големите
градове
Делът на жилища старо строителство започва да намалява
на фона на новите проекти, които се появяват на пазара в
столицата. Това може да доведе до дефицит в предлагането
на този тип имоти, който да скъси значително периода за
сключване на сделка през 2022 г., прогнозират от Имотека. В
същото време цените на апартаментите старо строителство
се балансират около настоящите нива или растежът им е
плавен, докато нивата при новите проекти се прогнозират
трудно в резултат от сериозния скок в цените на строителните
материали.
„Търсенето ще продължи да бъде по-сериозно от
предлагането и през предстоящата година, което ще обуслови
продължаваща активност и динамични сделки. Въпреки
твърденията за спад в цените, няма основания да смятаме,
че такъв ще има. Те по-скоро ще се задържат на стабилни
нива, а други ще нараснат леко. По отношение на новото
строителство – много от строителните предприемачи
вероятно ще забавят продажбите, за да се ориентират
в крайната цена на продукта и да калкулират правилно
към крайните клиенти. Към момента обаче забавяне в
темповете на строителство няма”, коментира Люба Атанасова,
изпълнителен директор на Имотека.

11-12/2021

Други съществени промени на имотния пазар 2022 г. няма
да донесе, смятат експертите. Двете страни ще продължат да
бъдат активни, динамиката на пазара вероятно ще доведе
до допълнителен спад в дела на сделките, реализирани с
отстъпка. Ще се търсят предимно двустайни и тристайни
жилища в близост до зелени площи и метро. Пазарът на къщи
и парцели ще продължи да разкрива потенциала си, тъй като
и след пандемията хората ще се стремят да разполагат с имот
извън големите градове.
Възможен е допълнителен ръст в дела на инвестиционно
настроените купувачи, тъй като доходността от жилище ще
продължи да се подобрява спрямо съхранението на банков
депозит. Потребителите, от своя страна, ще продължават да
търсят познат и сигурен начин за вложение на свободните
си средства в условия на инфлация, за да спасят парите си от
обезценяване.
Профилът на клиентите ще остане устойчив, като не се очаква
дадена група да бъде по-активна от друга. Ще продължи

тенденцията потребителите на пазара на имоти да стават
все по-хомогенни, без да могат да се идентифицират
конкретни профили. Наемите по всяка вероятност ще бележат
допълнителен ръст в активността, като ключово за този пазар
ще бъде установяването на по-голямо сходство в очакванията
на наемателите и наемодателите.
Пловдив и Варна, които се установиха като динамично
развиващи се градове през последните години, ще продължат
да бележат ръст в активността. Особено активен там ще
продължава да бъде пазарът на къщи и парцели в близост до
града. Новото строителство и в двата града е активно, което
ще доведе до допълнителна динамика в общия обем сделки.

ISCAR Движещата Сила
на Автомобилостроенето
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От Стратегическия лидерски форум: Пандемията
има икономически плюсове, освен минуси

11-12/2021

„Въз основа на сериозния опит, който придобихме покрай
преговорите с автомобилния концерн „Фолксваген” и други
големи инвеститори, можем да кажем, че екипът на „Тракия
икономическа зона“ /ТИЗ/ и българската държава работим
усилено за привличане на мегапроект“, обяви на вчерашния
Strategic Leadership Forum Владислав Кънчев, мениджър
„Развитие на проекти“ в най-мащабната индустриална
зона в Югоизточна Европа. Шестото поредно издание на
традиционното годишно събитие, организирано от The
Management Board, се проведе присъствено в Grand Hotel
Millennium Sofia. Участниците разискваха в 5 тематични
панела всички ключови аспекти, които управляват света
на бизнеса: геополитика, икономика, наука и технологии,
здраве и благополучие, лидерство и пътят на лидера. Сред
17-те лектора, изключителни експерти в своите области,
бяха известните проф. Илия Гърков /Дънди Прешъс Металс/,
Христо Попов /DRONAMICS/, доц. Валентин Вацев, проф. Иво
Христов, Теодор Панайотов /COURSEDOT/, д-р Бисер Пукалски
/клиника Reviv, военен лекар с над 15 мисии зад граница/,
Николай Недялков /Tixi/, доц. Камен Козарев и др. Водещи
и модератори на събитието бяха популярни журналисти и
мениджъри като Живка Попатанасова от Bloomberg, Христо
Нихризов от адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко.",
Христо Радичев от "Медияпост Хит Мейл България", Христо
Асенов от "Тринити" и др.
Целта на форума е да даде ясна, практически ориентирана
рамка на бизнес света в България, както и в глобален
мащаб, отбелязвайки най-значимите и горещи процеси,
иновации, събития и тенденции за периода 2021-2022 г.
Тази конференция, преди ексклузивна само за членовете
на организацията The Management Board, сега отвори врати
и към по-широка публика, с цел да подкрепи и зареди със
знание всички личности, намиращи се на високо, отговорно
ниво в бизнеса.
По време на Strategic Leadership Forum се акцентира не само
върху минусите, а най-вече на позитивите на сегашната
пандемична ситуация. Един от плюсовете е съкращаването
на веригите за доставки. Владислав Кънчев даде добрият

български пример в тази сфера. В ТИЗ в скоро време ще
отвори врати създаденият по време на пандемията първи
и единствен засега в Европа завод за нитрилни ръкавици.
Нашият континент се снабдява от Азия с тези продукти
за защита в сектора на здравеопазването, индустрията
и бита. Заводът е инвестиция на българската фирма PPS
Manufacturing, която вече работи с научни институти за
разработване на биоразградими ръкавици, чрез които да
опазваме околната среда.
Именно в насока опазване на околната среда и постигане
на нулев въглероден отпечатък в индустрията е стратегията
за развитие на „Тракия икономическа зона“, посочи още
Кънчев. Създаден е „Консорциум за въглеродно-неутрални
индустриални паркове“, в който са включени 5 области, като
концепцията е подкрепена от общините Пловдив, Хасково,
Бургас, Габрово и Русе. Този пионерски и за Европа проект
е силен аргумент при привличането на инвеститори, които
искат да ползват „зелена“ енергия за производството на
продукти и стоки. ТИЗ предлага на предприемачите не само
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пътна и комунална инфраструктура, но и социална такава.
Именно в ТИЗ са реализирани първи по рода си в страната
обекти – обучителен и медицински център в индустриална
зона. Предстои и изграждането на детска градина и
общежития за работниците.
„Тракия икономическа зона“ става „дом“ на
високотехнологичните производства с висока принадена
стойност“, подчерта още в изказването си Владислав Кънчев.
Той даде и конкретен пример със завода на „одело“, в който
се произвеждат фарове за „Мерцедес-Бенц“ и други световни
брандове, а в българския развоен център се разработват
автомобилни светлини. Международната компания изгражда
и второ предприятие в ТИЗ.
Строежът на високотехнологичния завод на „Тюркоаз
Текстайл“ в зона Марица, част от ТИЗ, е в напреднала фаза и в
скоро време фирмата ще бъде един от ключовите износители
в нашата икономика. Българският клон на турската „Тюркоаз
Текстайл“ ще произвежда полиестерни и полипропиленови
влакна с приложение в текстила, транспорта и конфекцията.

Част от плана за развитие на компанията в ТИЗ е и
откриването на иновационен център към фабриката. Новите
инвестиции по време на пандемията от коронавирус сочат, че
освен многото икономически минуси тя има и позитиви.
Според Анастас Гогов, основател и председател на The
Management Board, форумът даде на всички участници
уникална добавена стойност - шансът да се срещнат
лично и осъществят пряк контакт с други изключителни и
вдъхновяващи личности, които всеки ден променят света със
своите решения.
Като продължение на това единствено по рода си начинание,
Анастас Гогов сподели, че The Management Board вече се
готви за пролетта на 2022, когато е планирано следващото
тематично събитие, с надградена програма, още повъздействащо и мащабно.
Датата за Strategic Leadership Forum 2022 е известна отсега 6.12.2022 г.
Снимки: Асен Георгиев

Тракия икономическа зона си партнира с Веолия за еко
управление на водата, енергията и отпадъците като ресурси
Меморандум за сътрудничество и партньорство беше
сключен между Тракия икономическа зона (ТИЗ) и Веолия
България. Документът беше подписан от инж. Пламен
Панчев, изпълнителен директор на ТИЗ, и Франсоа Деберг,
регионален директор на Веолия България.
Основният акцент е поставен върху оптимизацията
на управлението на водните и енергийни ресурси на
територията на Тракия икономическа зона. Веолия и ТИЗ ще
обединят своите усилия за насърчаване на иновативни и
устойчиви решения за индустриалните партньори.
На основата на световните експертни познания и ноу-хау
на Групата Веолия, партньорите са уверени, че ще породят
положителни последици не само за дейностите (включително
да продължат експлоатационния живот на съоръженията
и инсталациите), но и за експлоатационните разходи
по отношение на потреблението на вода и енергия и за
намаляването на въглеродния отпечатък на територията на
ТИЗ.
Създадената официално като бранд през 2013 година,
Тракия икономическа зона (www.tez.bg) е най-мащабната
и устойчиво развиваща се индустриална зона в България и
Югоизточна Европа с площ от 10 700 000 м². Тя обединява
6 подзони в района на Пловдив. След старта на първата
зона през 1996 г. до сега са привлечени над 200 компании,
повечето от които са световни лидери в своята област,
реализирани са над 3 милиарда евро инвестиции и са
открити над 35 000 работни места. ТИЗ е сред пионерите в ЕС
със стратегията си за развитие на „ново поколение“ зони –
въглеродно-неутрални индустриални паркове.
Веолия България е част от Групата Веолия (www.veolia.com),
която се стреми да бъде компания-еталон за екологична
трансформация. С близо 179 000 служители по света Групата
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проектира и предоставя решения, които са едновременно
полезни и практични за управлението на услуги в сферата
на водите, енергията и преработката на отпадъци. Чрез
дейностите в тези три допълващи се направления, Веолия
помага за разработването на възможности за достъп
до ресурси, опазването на съществуващите ресурси и
възобновяването им. През 2020 г. Групата Веолия осигури
водоснабдителни услуги на 95 млн. души, канализационни
услуги – на 62 млн. души, произведе близо 43 млн.
мегаватчаса енергия и обработи 47 млн. тона отпадъци.
Веолия Енвиронман (чиито акции се търгуват на борсата Paris
Euronext: VIE) регистрира консолидирани приходи от 26.010
млрд. евро през 2020 г.
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Клъстер Тракия икономическа зона стана партньор
на Агенцията за регионално икономическо
развитие – Стара Загора

11-12/2021

Инж. Пламен Панчев, председател на УС на сдружение
„Клъстер Тракия икономическа зона“ /КТИЗ/, и д-р Румяна
Грозева – изпълнителен директор на Агенцията за
регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР),
подписаха днес меморандум за сътрудничество между двете
организации по време на „Срещата на бизнеса в Пловдив и
региона“ на вестник „Капитал“.
„Надявам се на по-тясно партньорство в привличането
на потенциални инвеститори, обмяната на опит и
осъществяването на съвместни инициативи за насърчаването
на бизнес средата“, посочи инж. Панчев част от целите,
залегнали в споразумението.
Д-р Грозева допълни: „Ще работим за изграждането на ос
на балансирано развитие на регионите - Пловдивска и
Старозагорска област да станат модел в това отношение.
Заедно ще ги превърнем в привлекателни места с високо
качество на живот, благоприятни бизнес условия и
възможност за реализация на талантлива работна ръка”.
В Меморандума е записано, че КТИЗ и АРИР - Стара Загора

обединяват усилията си за насърчаване, подпомагане и
улесняване на икономическото сътрудничество между бизнес
партньорите си и при обмен на експертиза.
Двете организации ще изготвят и взаимна икономическа
информация, статистика, търговски данни и инвестиционни
политики. Ще си съдействат при организиране на търговски
панаири, изложения, конференции, семинари и други
подобни дейности, и ще насърчават участието на своите
партньори и членове в такива събития.
Страните ще предоставят взаимна възможност за изграждане
на национални, европейски и световни партньорства, с цел
реализацията на различни проекти.
Екипите на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Агенцията
за регионално икономическо развитие – Стара Загора ще си
сътрудничат и в инициирането на предложения за промени
и/или допълнения в съществуващото законодателство
за насърчаване на инвестициите с цел постигане на поблагоприятни условия и подобряване на бизнес средата, в т.ч.
и за публично-частни партньорства.
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Представиха „новото поколение“ български
индустриални зони в Турция
Южната ни съседка дигитализира земеделието с държавна помощ, Мерцедес-Бенц са готови
да изградят зарядната инфраструктура за водородни камиони през 2027 г., стана ясно на
5-ия икономически форум в Истанбул

Концепцията за въглеродно-неутрални индустриални
паркове представи инж. Пламен Панчев, създател и
изпълнителен директор на Тракия икономическа зона /ТИЗ/,
на 5-тата икономическа среща на най-високо ниво в Турция.
Форумът, който събра над 500 министри, представители на
държавните институции и бизнесмени от различни страни
се проведе в края на миналата седмица в Çırağan Palace в
Истанбул. Освен инж. Панчев, който бе един от лекторите, от
българска страна взеха участие Тошко Томов, ръководител
на службата по търговско-икономически въпроси към
Генералното консулство на Република България в Истанбул,
и от Тракия икономическа зона - Фаик Коркмаз, мениджър
„Продажби“ и Мартин Панчев, BIM експерт.
„Екипът на ТИЗ развива „новото поколение“ зони въглеродно-неутрални индустриални паркове /ТИЗ-ВНИП/,
един пионерски проект не само за България, но и за
Европейския съюз. Създадохме едноименен Консорциум,
в който са включени 5 области, като концепцията е
подкрепена от общините Пловдив, Хасково, Бургас, Габрово
и Русе“, посочи по време на икономическата среща инж.
Панчев. Аудиторията бе силно впечатлена от залегналите
по-амбициозни цели в сравнение с тези на ЕС: делът на
възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в потреблението
на енергия в ТИЗ-ВНИП да се увеличи на 45% през 2025 г., 60%
през 2030 г. и 100% през 2040 г.
„Тази визия на Тракия икономическа зона привлича
инвеститори – фирми, които целят намаляване на
въглеродния отпечатък на произвежданите от тях елементи
и стоки“, изтъкна още инж. Панчев. Той посочи и конкретните
проекти в ТИЗ в електро мобилността – електрически
велосипеди на „Маском“ и „Лидер-96“, и първия BG
електрически камион на „Милара Интернешънъл“.

По време на форума екипът на ТИЗ проведе разговори за
бъдещо партньорство с „KALYON PV“ – най-голямата турска
фирма в производството на соларни технологии и „State of
Green“ - датска публично-частна организация в областта на
зеления преход.
„Убедихме се, че сме поели по правилния път, привличайки
инвеститор за изграждането на завод за „зелен“ водород“,
допълни изпълнителният директор на ТИЗ. Защото на 5-тата
икономическа среща в Истанбул Мерцедес-Бенц обявиха,
че са готови да създадат зарядната инфраструктура за
водородни камиони през 2027 г.
Екипът на ТИЗ е впечатлен от силната подкрепа на турската
държава за инвестициите на бъдещето. „АгроХъб.БГ,
например, на който сме член, кандидатства по европейски
проект за цифровизация на земеделските стопанства. Това
тепърва предстои да се случи в България, а в нашата южна
съседка държавата заедно с фирмите Schneider Electric,
Vodafone и TUIOSB вече е изградила пилотен проект –
индустриална зона за дигитализирано земеделие. Със
софтуер се управляват и проследяват всички процеси – от
засаждането на семето до транспортирането на готовата
продукция. Това намалява изключително много разходите и
повишава конкурентоспособността на турските земеделски
продукти.
Ние търсим начините за финансиране на такъв род иновации,
а нашите съседи вече го правят с помощ от държавата
си. Видяхме, че проектите работят и подобни начинания
трябва да се популязират и при нас“, обобщи впечатленията
си инж. Панчев. Той изказва благодарност на българския
икономически аташе Тошко Томов за оказаната помощ при
осъществяването на важни контакти с турски фирми.
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MYFLEX – новото споделено офис пространство в Megapark
• MYFLEX е нова платформа за споделено офис пространство, която предлага гъвкави
решения на корпоративни клиенти.
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• Споделените офиси се налагат като част от микса на първокласните бизнес сгради в
световен план.
Нов тип споделено офис пространство ще отвори врати в
офис комплекса Megapark напролет. MyFlex е проект на Lion’s
Head, компания за инвестиции в първокласни офис сгради в
Централна и Източна Европа. Оператор на новото споделено
офис пространство ще бъде консултантската компания за бизнес
имоти Cushman & Wakefield Forton.
Първият офис на MyFlex ще включва 250 работни места и 2500
кв.м площ. Той ще предлага различни възможности за бизнеса
– обслужвани офиси, коуъркинг пространство с абонаментни
планове, както и помещения за срещи, събития и обучения.
Проектът е изпълнен в синхрон с тенденциите за устойчива
среда, като предвижда инсталации за пречистване на въздуха,
естествени материали, оптимално използване на естествената
светлина, неутрални и земни цветове, подчертаващи връзката с
природата.
MyFlex излиза на пазара в отговор на засиленото търсене на
гъвкави офис решения в условията на икономическа и бизнес
несигурност. Той ще се развива като платформа, която предлага
споделени офис площи както на наемателите на Megapark, така
и на външни компании, които търсят адаптивност и гъвкави
договорни условия. MyFlex e отворен и за стартиращи или
навлизащи на пазара компании.
„Споделените офиси се налагат като работещ модел, защото
предлагат удобни възможности и бърза реакция, от която
всеки бизнес се нуждае при променлива пазарна среда. В
условията на здравна криза видяхме как досегашната концепция
за традиционен офис постепенно започна да се изменя и да
навлизат различни хибридни модели на работа. В отговор на
това все повече първокласни офис сгради в световен план
включват споделени работни пространства в микса си от площи“,
коментира Красимир Петров, асет и пропърти мениджър в
Cushman & Wakefield Forton.
„MyFlex е естествено продължение на усилията ни да
подобряваме и адаптираме офис сградите от портфолиото на
Lion’s Head към изискванията на модерния бизнес. След пълната
реновация на Megapark и предвид растящата потребност на
наемателите ни от гъвкавост, ние се постарахме да изградим
модерна, сигурна и гъвкава среда, в крак с най-новите
тенденции във флекс пространствата“, допълни Георги Попчев,
мениджър офис активи в Lion’s Head.
Позиционирането на MyFlex в района на бул. „Цариградско шосе“
е в отговор на друга актуална тенденция. Споделените офиси,
които първоначално търсеха основно централни локации, все
повече се разрастват към ключови бизнес зони в София. Районът
на Megapark съчетава предимствата на утвърдена офис локация
с близостта до голям търговски център, жилищни зони и бързия
достъп до летището и различни точки на София. В района
работят редица големи международни компании, а зоната е сред
най-динамичните на наемния пазар в София.
В България Forton е лидер в предоставянето на услуги за
бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и
банки. Компанията е стратегически партньор на глобалната

консултантска компания Cushman & Wakefield и част от Реалто
Груп, която обединява агентски и консултантски компании в
сферата на недвижимите имоти с над 25 годишен опит. Групата
включва утвърдени и добре познати имена в сектора - Адрес,
Имотека, Unique Estates и Credit Center. Forton предлага
решения от начало до край за проекти за офис, търговски и
логистични центрове, хотели, курорти, жилищни комплекси,
специализирани имоти и проекти. Експертите й могат да
помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, отдаване
под наем и наемане на офис, търговски или индустриални
площи, продажби и придобивания, бизнес консултиране, оценки
на имоти, проектен мениджмънт и управление на активи. Като
регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors компания
Forton работи по най-високите международни стандарти за
услуги, свързани с недвижими имоти. Партньорството с Cushman
& Wakefield позволява на компанията да служи като двупосочна
връзка между българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска
компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален мащаб.
Тя консултира и представлява клиенти във всички аспекти
на ползването и инвестициите в имоти и се е установила на
ключови позиции в основните пазари по света, както показва
и честото й участие в много от най-значителните договори за
наем на имоти, продажби и мандати за управление. Създадена
през 1917 г., след обединението с DTZ тя има офиси в 70 страни
и повече от 51 хиляди служители. Предлага пълния спектър
от услуги за всички видове имоти, включително отдаване и
наемане, продажби и придобивания, дългово и структурирано
финансиране, корпоративно финансиране и инвестиционно
банкиране, корпоративни услуги, управление на имоти,
управление и поддръжка на сгради и съоръжения, проект
мениджмънт, консултиране и оценки. През 2018 г. компанията
е реализирала приходи от $8.2 млрд. За повече информация
посетете сайта www.cushmanwakefield.com или следвайте
компанията @CushWake в Twitter.
Lion’s Head е компания за инвестиции в първокласни офис
сгради в Централна и Източна Европа. Към момента портфолиото
на Lion’s Head Investments се състои от близо 235 000 кв.м
първокласни офис площи в София и Букурещ – Polygraphia
Office Center и Мегапарк в София, Oregon Park в Букурещ.
Основни инвеститори в компанията са Old Mutual Property
и AG Capital. Old Mutual Property e част от Old Mutual Group –
южноафриканска група за финансови услуги с над 170-годишна
история, която оперира в 14 държави.
Megapark е клас А офис сграда разположена на една от найключовите бизнес локации в София в района на Цариградско
шосе. Сградата разполага с 45 000 квм. офис площи, 3000
квм. търговски площи и близо 700 паркоместа. През 2020
година, обликът на Megapark беше изцяло променен в духа на
концепцията „Living room“, което предостави на наемателите
една нова, уютна, светла, колаборативна и зелена среда,
придаваща нов смисъл на посещението в офиса.
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Иновации в инженерните индустрии,
представени в портфолиото от решения
на СпейсКАД ООД
SIEMENS Стратегия за дигитализация – да работим съвместно в
партньорство за да мислите мащабно, да започнете с малко и да растете
бързо, за да ви направим успешни.
Експертите по дигитализация и архитектурните консултанти
на Siemens ви напътстват да планирате и ускорите вашата
дигитална трансформация чрез:
• Съвместна работа по пътна карта за дигитализация, която е
иновативна, но изпълнима и с реализуема бизнес стойност
• Привеждане в съответствие с технологичната отвореност
на всички компоненти и ограничения на решението в
жизнеспособна за производство архитектура
• Гарантиране, че пътят напред се основава на реален опит с
намаляване риска при приемането на актуални технологии и
решения
• Създаване на модел на партньорство, позволяващ
трансформация на стойността, предсказуемост, бързина,
доверие и отзивчивост

SIEMENS Xcelerator като услуга ви дава силата на найизчерпателния цифров близнак в света – сега в подостъпна, мащабируема и гъвкава форма

Siemens въвежда нов начин на лицензирано ползване на
софтуерните си продукти, Xcelerator SAAS (Siemens software
as a service), освен лицензиране на продуктите си като
закупени за постоянно ползване, на подписка и под наем.
Приложенията и услугите, хоствани в облак на Siemens,
съчетават години опит в индустрията, мащабируеми
платформи, доказани ИТ инфраструктури и утвърдени бизнес
модели, за да поддържат бързо, точно и сигурно внедряване
и непрекъснат успех на клиентите на Siemens решенията.
С базирания на абонамент SaaS, Siemens управлява
инфраструктурата (хардуер и софтуер), операциите,
поддръжката, надстройките и поддръжката на софтуера, като
помага на клиенти да използват максимално своите бюджети
и ресурси, като същевременно фокусират усилията си върху
своите проекти, а не върху софтуера.

Достъпът до приложенията се осъществява чрез уеб браузър
и няма нужда да купувате, инсталирате, надграждате или
поддържате хардуер или софтуер. Siemens Digital Industries
Software хоства софтуера дистанционно в облака и също
така предоставя техническа поддръжка. Потребителите
имат достъп до SaaS приложения и данни от всеки свързан с
интернет компютър или мобилно устройство, което го прави
много по-лесно за внедряване.
Ползи:
• Намалявате времето, разходите и рисковете за внедряване
на софтуера
• Подобрявате мобилността с по-лесен достъп до софтуер
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• Винаги ще бъдете с най-новата версия на софтуера
• Подобрена мащабируемост с достъп до повече или по-малко
услуги, ако е необходимо

iisy представлява началото на следващото поколение коботи
от KUKA, работещи на iiQKA.OS и поддържани от екосистемата
iiQKA.

Роботи и роботизирани решения от KUKA
Мисия KUKA 2030 - да направи автоматизацията достъпна
за всеки !

KUKA въведе нови модели индустриални роботи :
• KR DELTA Hygienic robot Високоскоростни роботи във
варианта за хигиенна машина
за обработка и събиране
на малки детайли в редица
индустрии, включително
хранително-вкусова,
фармацевтична и електроника. Устойчивата на корозия
обвивка от неръждаема стомана на робота е проектирана в
съответствие с германските стандарти за храни LFGB и FDA
на САЩ, отговаря на европейски CE сертификат, американски
UL сертификат и немски сертификат за безопасност TÜV.
Роботът е защитен от прах и влага според клас на защита IP
67 и следователно може да се почиства под високо налягане
и с алкални или киселинни почистващи препарати; поддържа
ниска консумация на енергия, с полезен товар 3 кг.
• KR 4 AGILUS - Компактен, гъвкав робот за различни
приложения в
електронната индустрия.
KR 4 AGILUS съчетава
ултракомпактен
дизайн с оптимална
производителност,
с полезен товар от 4
килограма и обхват от
600 mm, компактният
робот изпълнява голямо
разнообразие от задачи
като манипулиране и
монтаж в електронната индустрия или в малки клетки за
автоматизация. Работи надеждно и прецизно дори и при найкраткия цикъл.
• KR SCARA - Силен, бърз, високо ефективен. Независимо

Предоставяйки интуитивни и интелигентни решения за
автоматизация, KUKA ще подкрепи производствени компании
от всякакъв размер, за да отговори на утрешните изисквания.
• Оформяне на бъдещето на автоматизацията Автоматизацията е една от най-важните мегатенденции на
нашето време, намира своя път във все повече области,
предоставяйки на все повече хора възможността и
предизвикателството за автоматизиране на работните
процеси.
• Мисия 2030 - Лесна автоматизация, достъпна за всеки като
фокусира усилията на KUKA да посрещне тези световни
промени със своята глобална мрежа и опит в роботиката,
съчетани с гъвкави решения за автоматизация, управлявани
от данни. Донасянето на индустриална интелигентност до
всяко кътче на планетата и осигуряване на лесен достъп до
автоматизация, базирана на роботи, това е целта на KUKA
не само подобряване на опита от автоматизацията за тези,
които вече са експерти, но и позволяване на дори неопитни
новодошли да се възползват от интуитивното внедряване и
просто работа на решения за автоматизация.
• KUKA Group с фокус върху бъдещето - със своите
дълбоки компетенции и иновативна мощ – от роботика,
до автоматизация, до интралогистика, до управление на
лекарства – KUKA предлага на своите клиенти широка гама
от интелигентни решения и услуги за автоматизация, както и
иновации и нови концепции, които са лесно мащабируеми за
клиентите.
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Новото поколение роботика - сътрудничество човекробот: Добре дошли, колега робот!

KUKA започна нова глава в историята на индустриалната
роботика с представянето на LBR iiwa. LBR iiwa отвори нови
области за роботика, преди затворени за автоматизация, като
първият серийно произведен чувствителен робот, подходящ
за сътрудничество човек-робот. С добавянето на LBR iisy към
портфолиото на коботите на KUKA, се покрива голям набор от
приложения на коботи, от най-простите до най-сложните. LBR

дали сглобявате малки детайли, манипулирате материали
или тествате, ултракомпактните роботи KR SCARA осигуряват
максимална ефективност и икономичност. Оборудван
с интелигентни функции, KUKA ви предлага уникално
атрактивен цялостен пакет в своя клас: лек и тънък, с полезен
товар от 6 кг, изключително бърз и мощен, с най-кратки цикли
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( пикова стойност до 0,36 сек време на цикъла за 500 мм и
0,38 сек за 700 мм диапазон), ниска поддръжка, консумация
на енергия и инвестиционни разходи, безопасен, надежден и
ултракомпактен, побиращ се в малки работни клетки.
3D принтери за адитивни производства с метали и
пластмаси - 3D Systems с нови решения за адитивно
производство
• SLS 380 e най-новото SLS решение, предназначено да
доставя детайли с безпрецедентна последователност,
производителност и рандеман - https://www.3dsystems.
com/3d-printers/sls-380. Принтерът SLS 380 осигурява

високи нива на повторяемост, подобрена производителност
и намалени оперативни разходи за по-ефективно и
ефикасно дигитално производство чрез елективно лазерно
синтероване (SLS). SLS 380 използва персонализиран
алгоритъм, който управлява осем отделно калибрирани
нагревателя, заедно с интегрирана IR камера с висока
разделителна способност, която улавя над 100 000 проби
от термични данни в секунда, за да управлява, наблюдава и
контролира термичната еднородност в рамките на камерата
за изграждане.
• Новите DMP Flex 350 и DMP Factory 350 с двоен
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лазер намаляват времето за изграждане, ускорявайки
приложенията за промишлено производство и
здравеопазване, като изграждат детайлите едновременно
с два лазера, което помага за намаляване на времето за
изграждане с до 50% и по-ниска цена. Освен това, уникалната
вакуумна камера значително намалява консумацията на
газ аргон, като същевременно осигурява най-добрата в
класа чистота на кислород (<30 ppm). DMP Flex 350 Dual
и DMP Factory 350 Dual могат да помогнат за ускоряване
на иновациите в различни приложения, включително
турбомашини, медицински устройства, космическа
техника, полупроводници, автомобилни и моторни
спортове - https://www.3dsystems.com/3d-printers/dmpflex-350.
• По-голeмият изграждащ обем (140 x 140 x 115 mm) на
DMP Flex 200 и подобреният лазер 500W осигуряват
водещо в индустрията покритие на повърхността,
изключителна точност и повторяемост за стоматологични
приложения - https://www.3dsystems.com/3d-printers/
dmp-flex-200?ind=dental.
• Софтуерът 3DXpert® 17 с нови функции за ускоряване на
проектирането на детайли за производствените работни
процеси с по-висок добив, по-бързо време за печат
• Фигура 4® Rigid 140C Black предлага нови автомобилни
и индустриални приложения - доставя крайни детайли
до 75% по-бързо от другите налични решения. 3D

Systems обяви Фигура 4 Rigid 140C Black, двукомпонентен
епоксидно/акрилатен хибриден материал, предназначен
за 3D печат на детайли от производствен клас с
дългосрочна механична стабилност в различни среди.
Този иновативен материал, изработен с патентован
пълнител, осигурява здравина, сравнима с шприцованите
полибутиленови стъклени влакна (PBT GF) е подходящ за
автомобилни приложения под капака и във вътрешната
кабина, включително за щипки за крайна употреба,
капаци, конектори, корпуси и крепежни елементи,
електрическо застопоряване и конектори за платка https://www.3dsystems.com/materials/figure-4-rigid-140cblack.

За повече информация : www.spacecad.
bg; info@spacecad.bg,
тел.: 02 9033999
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Как да трансформирате предприятие
със собствена методология и платформа
за интеграция
Във всички времена за предприятие, което разработва и
произвежда технически сложни изделия е било необходимо
да се организират еднакво инженерни и управленски
процеси за целия жизнен цикъл на продукта. Без правилна
организация на такива процеси е невъзможно да се извади
продукт на пазара в разумно време и на разумна цена.
В съвременните условия предприятията активно използват
предимствата на дигитализацията за своите процеси, за
да създадат конкурентни предимства на пазара, тъй като
виртуалната среда е тази, която прощава много грешки,
позволява Ви многократно да се учите от тях и да ги
коригирате без значителни разходи. Такива разходи със
сигурност ще са необходими за предприятия, които не
използват цифровизацията - такива грешки ще трябва
да бъдат коригирани в естествена среда, като похарчат
допълнително време и пари.
По този начин днес едно модерно предприятие е изправено
пред необходимостта от дигитализиране на различни аспекти
на своята дейност: процеси на проектиране и производство,
процеси на управление.
взаимоотношения с доставчици и маркетинг, както и
много други дейности - както от техническа, така и от
административна страна.
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За какво ни е нужна платформата?
През годините на своето развитие Dassault Systemes придоби
много иновативни технологии. Те обхващат дигиталния
дизайн в голямо разнообразие от области, включително
машиностроене, капитално строителство, разработване
на нови материали и др. В момента компанията работи в

единадесет индустриални области. Подходът на компанията
включва моделиране на реалния свят и работа с такива
модели във виртуална среда, за да се намерят начини за
реално подобряване на този свят.
иртуалната среда Ви позволява да разширите и подобрите
реалната среда. Както постигането на по-устойчиво бъдеще,
така и дава възможност за екологично и дългосрочно
социално-икономическо развитие само чрез използването
на виртуални светове. Във виртуална среда можете да
симулирате и оценявате поведение при различни влияния,
преди да започнете да произвеждате продукт. Нещо повече,
виртуалните светове помагат на хората да мислят различно.
Dassault Systemes помага на клиентите си да създават и
изграждат по-устойчив свят: удобни градове за хората,
управление на ресурси в дългосрочен план, управление на
глобалната екология и личното здраве, организиране на
производство и продажба на своите продукти по целия свят,
развитие на образованието и провеждане на изследвания.
Във виртуална среда можете да видите как реалния обект
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ще се държи по-късно, да откриете всякакви сблъсъци,
несъответствия или нежелано поведение на този обект и да
направите необходимите промени в модела. Тази промяна в
цифровия дизайн би била в пъти по-евтина.
Но това далеч не е основното предимство на дигитализацията
на проектирането.
Цялата работа по създаването на продукт трябва да бъде
правилно организирана, а това е сложен и многоетапен
процес. За организиране на работата по разработването на
продукта и подготовката на производството се използват
принципите на управление на програми и проекти. Такова
управление обхваща както въпросите за управление на
състава и времето на проекта в условията на много етапи и
фази, така и управлението на задачите и резултатите - както на
ниво цели етапи на проекта, така и на ниво отделни дейности.
По време на проектирането, по време на производството
на прототипи, по време на виртуални и полеви тестове,
както и по време на управлението на всички тези процеси,
се генерират много данни. Разбира се, би било невъзможно
да се ориентиаме в такъв набор от данни без помощта на
аналитични инструменти. Тази необходимост предопредели
появата на търсачки и решения за аналитична работа с данни
в портфолиото на Dassault Systemes.
Някога функционално независимите софтуерни
модули днес са обединени от Dassault Systemes в една
платформа 3DEXPERIENCE. Платформата интегрира много
многофункционални модули, осигуряващи унифициран
интерфейс, унифицирано оторизиране на достъп,
унифицирани процеси и много други, но преди всичко трябва
да се спомене унифицираният модел на данни.
Моделът на данни, използван от платформата, обединява
такива независими обекти като архитектура и отделни
елементи на продукт, пари и време, тестове и изисквания,
работни поръчки и изпълнители. Всичко това и много повече
се управлява от платформата, осигуряваща управление на
жизнения цикъл
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на отделните елементи и на продукта като цяло, на единните
интердисциплинарни процеси ... и най-важното, поддържане
на логически връзки между отделните елементи в модела на
данните. Управлявайки такива връзки, платформата премахва
необходимостта служителите на предприятието да сравняват
информация от по-рано изолирани източници - например
срокове със структурни елементи, средства с изисквания,
срокове с резултати от тестове ...
По този начин платформата 3DEXPERIENCE Ви позволява да
прехвърлите непроизводителните и рутинните операции към
изчислителната техника и по този начин да освободите време
на служителите да търсят и вземат най-добрите инженерни
и управленски решения. В същото време, под контрола
на платформата 3DEXPERIENCE, специалисти от различни
дисциплини работят в рамките на един проект, унифицирани
процеси и се стремят към една цел, към планирания резултат.
Тъй като няма идентични предприятия, не може да има
универсално решение за дигитализация на процесите на
тяхната дейност. От цялото разнообразие от възможности,
предоставени от платформата 3DEXPERIENCE, е необходимо
да се събере определена практически уникална комбинация,
която наистина е необходима за едно предприятие,
конкретно в условията на извършване на стопанска дейност.
Благодарение на интегрирането на функционални модули
в платформата 3DEXPERIENCE се решава задача подобна
на детски конструктор. При решаването на проблема с
цифровизацията на предприятието чрез платформата
3DEXPERIENCE има по-малко технически проблеми, а в
условията на широки технически възможности на преден
план излизат въпросите за целесъобразност, приоритети
и цели на трансформацията на бизнеса. За успешната
дигитална трансформация на бизнеса на предприятията чрез
платформата 3DEXPERIENCE, Dassault Systemes разработи
подходяща методология, която използва дългогодишния опит
на компанията.
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Техника на трансформацията
Методологията за дигитална бизнес трансформация,
използвана от Dassault Systemes, съчетава, от една
страна, технологични решения и специалисти от
различни профили, от друга, инструменти за работа
с корпоративна архитектура и последователност
от дейности, чието изпълнение, като 40-годишният
опит показва, че води до постигане на целите на
трансформационните проекти.
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Техниката за цифрова трансформация е поетапна. На всяка от
фазите се предвиждат конкретни стъпки, по време на които
съществуващата структура, организацията на предприятието
и визията за неговото управление по отношение на посоките
на бъдещо развитие и нуждите от технологичен и процесен
характер и инициативите на отделните специалисти се
разглеждат правилно. Това гарантира обвързването на
системите от координати и стойности, които се търсят
"отгоре" с това, което е важно "на място". Освен това, това се

прави последователно, като се започне отгоре, с поставянето
на цели на цифровата трансформация.
От бизнес предизвикателства до технологии. Dassault
Systèmes прилага подход отгоре надолу към изпълнението
на сложни проекти за дигитализация - от целите и задачите
на ниво компания, през оценка на необходимите промени
на ниво процеси и компетенции до технологични решения,
предназначени да осигурят такива промени.
Всичко започва с разбиране към какво се стреми
компанията, как планира да печели пари в настоящите
пазарни условия. За целта според добре познатия
Business Model Canvas се изгражда описание на бизнеса
на предприятието. Моделът ви позволява да опишете
всички аспекти от най-високо ниво на бизнеса на всяко
предприятие в неговото настоящо и бъдещо състояние,
както и основните насоки на бизнес трансформация:
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ако продуктите на компанията или целевите пазари се
променят, методите за създаване на продукти или каналите
за разпространение , взаимоотношения с партньори или
производствени ресурси ...
На всички тези въпроси отговаря съставения модел,
който помага да се определят най-подходящите области
за инвестиране в технологични решения, да се разработи
стратегически план за проекти за трансформация, да се
разработят отделни дългосрочни проекти за развитие
в него и да се премине към тяхното изпълнение.
Преходът директно към изпълнението и постигането на
набелязаните цели на бизнес трансформацията и отличава
тази методология от услугите на традиционните бизнес
консултации.
Изработването на обещаващ бизнес модел на
предприятието е неразделна част от Методологията за
цифрова трансформация.
Повечето консултантски компании обикновено посочват
посоката на трансформация и препоръчват такава
трансформация да се извършва на базата на индивидуални
технологии. Тук работата им в повечето случаи приключва,
не те са тези, които са ангажирани с изпълнението
на предложените промени и не носят отговорност за
резултатите от такава трансформация.
Твърде често има огромна разлика между това, което са
предложили консултантите, и това, което след това може да
бъде приложено в проекта за изпълнение.
По същество съществува пропаст на неразбиране между
консултанти и внедрители и същата пропаст в крайна
сметка разделя проекта за изпълнение от целите на бизнес
трансформацията.
Методологията на Dassault Systemes е процес от край
до край, който обединява различни специалисти,
компетенции, ценности, технологии и задачи на всички
етапи на трансформация – от поставяне на цели до
внедряване на технологии.
Етапи на трансформация
В методологията на Dassault Systemes всяка фаза на
внедряване е неразривно свързана с целия процес. Тази
техника не свършва с проучването и разработването на
проекта - този проект се изпълнява. Освен това последният
етап - изпълнението - е най-дългият и отнема много
време. Фазите преди внедряването обикновено са много
по-бързи. Ако продължителността на последната фаза
(внедряване на дигитализация) обикновено се измерва в
тримесечия, тогава продължителността на техническото
изработване на такава дигитализация (средни фази на
диаграмата) - месеци, а първата фаза (бизнес проучване)
обикновено се вписва само за няколко седмици.
Т.е. продължителността на първите три фази е
незначителна в сравнение с фазата на внедряване,
но именно в първите фази успехът на цифровата
трансформация се осигурява чрез правилно поставяне на
цели и приоритети, чрез щателно проучване на техническо
решение и свързаните с него процеси и проект за
изпълнение.
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На кръстопътя на тези етапи резултатите са защитени - в
такива точки клиентът проверява и потвърждава доколко
разбира напредъка на дигиталната трансформация и
отговаря на целите си. Възможността за извършване на
определени корекции от клиента също не е изключена, тъй
като първоначално това е съвместна работа.
Етапи на трансформация: от оценка на нуждите до
прилагане на решение.
Фазите или етапите включват следното:
Фаза

Извършени деиности

Подготовка

Определяне на мащаба на
бизнес трансформацията,
периметъра на бизнес
обследването (по
организационната структура,
площадките, функциите
) съставяне на график за
изпнение на дейностите.

Бизнес обследване

Индентифициране на
факторите, целите и задачите,
текущото състояние на
процесите, KPI и причините
възпрепятстващи тяхното
постигане

Ахитектура на решенията

Изработване на технологични
решения, оценка на тяхната
приложимост и очаквания
ефект за бизнеса.

Дефиниране на проекта

Формиране на проект за
бизнес трансформация
и план за технологично
развитие на предприятието
въз основа на резултатите
от бизнес проучването и
архитектурата на решенията.

Внедряване

изпълнение на проекта за
бизнес трансформация и
технологично развитие на
предприятието

Резултатът е обосновани приоритети при реализиране
на проекти за дигитализация, разбиране на очаквания
ефект, балансиран план за дигитална трансформация и
възвръщаемост на инвестициите в резултат на постигане
на целите на предприятието и неговото технологично
развитие.
Проучването, проведено в началния етап, ни позволява
да разберем каква е визията за перспективни
области за предприятието, където вече е постигнато
необходимото ниво на автоматизация и в кои области
все още има потенциал за развитие. Други инструменти,
като интервюта, отнемат повече време за проучване.
Разпитването обаче ви позволява да обхванете по-широк
кръг от служители, да разберете какво мислят за текущото
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състояние на нещата в предприятието, как според тях
трябва да изглежда всичко, за да могат да изпълняват
задачите си ефективно.
Въпросникът включва няколко десетки въпроса с пет
възможни отговора, като всеки от петте отговора има
различен резултат за оценка. Този подход ви позволява
да изключите субективността в оценките и да приложите
статистически методи за анализиране на резултатите от
въпросника.
Докато проучването ви позволява да обхванете повече
служители на предприятието, основният инструмент в
бизнес проучванията са интервютата. Интервютата, като
по-отнемащ време инструмент, се използват „точково“
– за взаимодействие с вземащите решения, обикновено
дирекцията на компанията. Именно чрез интервюта
бизнес консултантите на Dassault Systèmes получават
представа за това как е уредено едно предприятие, как
и при какви условия изгражда своя бизнес на пазара,
как формира конкурентни предложения... и най-важното
къде се стреми предприятието в средносрочен план и
какви трансформации са необходими, за да се реализират
подобни стремежи.
В резултат на това бизнес картината на предприятието
се отразява от анализаторите в редица отчетни форми,
традиционни за бизнес анализа, основната от които може
би е диаграма за обосновка на инвестиционните цели.
Диаграма за обосновка на инвестиционните цели върхът на бизнес проучване.
Диаграмата, от една страна, отразява задачите, които
компанията си поставя в настоящите условия на бизнес
- от решаването на такива задачи компанията очаква да
получи целеви резултати. От друга страна, диаграмата
отразява предложените трансформационни промени,
които ще станат възможни само чрез развитието на
определени компетенции от предприятието. И накрая,
днес практически няма компетентност без информационни
технологии, които също са отразени в такава диаграма.
За целите на последващия анализ всички изброени
обекти са обвързани един с друг на диаграмата с
множество връзки. Това е добре познат инструмент в
бизнес консултирането, но обикновено такива диаграми

се изготвят ръчно, което изисква от анализатора да има
предвид огромен брой логически връзки и не позволява
анализиране на модели, които отговарят по сложност на
задачите на модерно индустриално предприятие.
Dassault Systèmes дигитализира процеса на обосновка
на инвестиционните цели в приложение, захранвано от
цифровата платформа 3DEXPERIENCE. Това позволява
на служителите на Dassault Systèmes да изграждат и
анализират доста обемни модели, които отразяват
сложността на предизвикателствата, пред които са
изправени клиентите при дигиталната трансформация.
Резултатите от анализа на инвестиционните цели
са нанесени в „пътна карта“ за дигитализация на
корпоративните процеси на базата на цифровата
платформа 3DEXPERIENCE.
В крайна сметка въз основа на резултатите от бизнес
проучването се формира обосновка за трансформационни
инициативи и се предлага план на високо ниво за тяхното
изпълнение в съответствие с приоритетите, обосновани от
гледна точка на бизнеса на предприятието.
След това се разработва архитектурата на решението,
която трябва да отговаря на принципите и целите на
трансформацията, определени от бизнес проучването.
Тук трябва да се отбележи, че архитектурата на
решението се разработва в контекста на архитектурата
на цялото предприятие, което обхваща въпроси не
само на системната архитектура, но и такива като
промяна на процесите на предприятието или за неговата
функционално-ролева структура. Тук се оценява
съответствието на решенията, използвани в архитектурата
с целевите процеси и методи на работа и в резултат
се определя необходимото количество настройки и
софтуерни модификации.
Следващият етап от формирането на проекта се
осъществява на базата на разработената архитектура
- изработване на състава на проекта, работа по
персонализиране и ревизия на модули, предпроектно
проучване. Както подходите, така и резултатите от първите
три фази на методологията са доста последователни, ако
е важно за клиента, с резултатите от етапа на „техническия
проект“ на автоматизацията, предвиден в серията
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стандарти на съответната държава, които определя
внедряването на автоматизация в предприятията.

Dassault Systemes вече използват широко принципите и
инструментите на MBSE в своите инженерни проекти.

Опит във внедряването
По този начин, към момента на вземане на решение за
стартиране на проект, вече има много добре разработен
проект с пълно разбиране защо изобщо се изпълнява, за
какво е необходим, какво решение ще бъде в основата
и как да минимизираме рисковете. Всичко това е
включено в проекта. Това елиминира управленските
и технически рискове, пред които често се сблъскват
предприятията по време на внедряването. Освен това
от самото начало се вземат предвид икономическите
въпроси, възвръщаемостта на инвестициите и може да се
оцени ефектът от изпълнението. Използва се и опитът от
внедряването в други обекти.

Разделът в методологията за дигитализация на Dassault
Systemes – производственото консултиране заслужава
отделно споменаване. Целта на тази работа е да се оцени
дигиталната зрялост на системата за управление на
производството, за да се идентифицират възможните места
за подобрение. Резултатът е предоставянето на препоръки
от най-високо ниво за подобряване на системата за
управление на производството. Такива препоръки са
придружени от обосновка от гледна точка на възможната
икономическа възвръщаемост от развитието на системата
за управление на производствения процес. Такива
консултации се извършват много бързо - в рамките на един
и половина дни. През това време консултантите на Dassault
Systemes провеждат кратка серия от интервюта с ключови
служители и инспекция директно в производствения обект.

Специалистите на Dassault Systèmes използват този
метод не само в Русия. Компанията има възможност да
привлече чуждестранни специалисти, които имат много
повече опит в изпълнението на редица уникални проекти.
Тъй като цялата компания следва единна методология,
ангажираният специалист ясно знае какво се изисква от
него на един или друг етап. Лесно се включва в проекта и
върши работата.
В такива проекти от страна на клиента участват бизнес
консултанти, архитекти на решения, системни архитекти.
В сътрудничество тези специалисти на различни нива
работят върху нова корпоративна архитектура, чието
изпълнение се превръща в същност и цел н проект за
дигитална бизнес трансформация.
Случва се, че от желание да спестят пари, клиентите
забравят за целите на проекта, купуват продукт въз основа
на резултатите от търг, пропускайки какво точно биха
искали да получат. Методологията се фокусира върху
това какво трябва да получи компанията в крайна сметка,
взема предвид визията на „върха“ и как всичко ще работи
„отдолу“.
Примери за подобни проекти, реализирани в Русия,
включват управление на процеса на разработване на
продукти. Клиентът трябваше да организира такива
процеси като управление на конфигурацията на продукта,
управление на промените, управление на изискванията,
управление на тестове. Характерно е, че софтуерът е
вторичен. Основното нещо е организацията на процеса.
И тъй като говорим за организацията на процеса, няма
да е излишно да споменем, че при проектирането на
технически сложни и многосистемни продукти все почесто се използва подход, наречен MBSE (Model-Based
System Engineering) – системно проектиране на базата
на на модели. MBSE е формализирано приложение на
моделиране, за да отговори на изискванията, проектиране,
анализ, проверка и валидиране на модел във всички фази
от жизнения цикъл на системния дизайн. Процесите,
предвидени от подхода MBSE, се поддържат изцяло
от платформата 3DEXPERIENCE и много клиенти на

Интересът на клиента към цялостно проучване
на проекта е ключът към успеха на дигиталната
трансформация на предприятието
Разбира се, всички усилия на Dassault Systemes за
правилното разработване на проекти за дигитална
трансформация са незначителни в сравнение с ролята
на самото предприятие, а по-скоро на неговите отделни
служители в такъв проект. На първо място, разчитайки
на компетенциите, разбирането на процесите и
инициативите на служителите на компанията, Dassault
Systemes изгражда работата си върху бизнес обосновка
и техническо проучване на проекти за трансформация.
Тук е важно подобни дейности да не се извършват "по
избор", а да бъдат напълно одобрени от ръководството
на предприятието, подкрепени с необходимите ресурси
и внимание от страна на ключовите отговорни лица на
предприятието. За ефективно включване на ресурси
в такава работа, отново Методологията за цифрова
трансформация предоставя модел за подражание. Такъв
модел описва ролите, които трябва да бъдат изпълнени от
конкретни служители от двете страни – както от страна на
предприятието, така и от страна на Dassault Systemes.
Обобщавайки, можем спокойно да кажем, че от
техническата страна на въпроса няма пречки за дигитална
трансформация на предприятията, базирани на найдобрите световни практики. Dassault Systemes разполага с
двете технологии, комбинирани на цифровата платформа
3DEXPERIENCE, методологията за дигитална трансформация
и специалистите от различни направления, които
притежават бизнес анализ, корпоративна архитектура и
инструменти за управление на проекти. Този потенциал,
съчетан с отдадеността на ръководството на компанията,
чрез своеобразно партньорство между Dassault Systemes
и клиента, води до успех проекти за дигитализация на
платформата 3DEXPERIENCE.
Научете повече за това, как компанията DASSAULT SYSTEMES
помага за създаване на устойчиви иновации с помощта на
уникалната платформа 3DEXPERIENCE
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Ефективно закрепване на инструменти
Инструментодържачите са проектирани за надежден монтаж
на режещи инструменти. Те също така улесняват предаването
на въртящия момент от машинния шпиндел към въртящия
се инструмент. Измина много време, откакто сме чували за
някакви значителни промени в тяхната концепция, което
може да предполага, че изоставаме в иновациите. Наистина,
добре установените принципи на затягане на инструмента,
необходимостта от широка взаимозаменяемост и унификация
са довели до добре дефинирани стандарти, които определят
подробни параметри на държача на инструмента. Но това не
означава, че иновациите и развитието са приключили.
Времето поставя нови изисквания към машинната обработка,
която се трансформира в нови изисквания за металорежещи
машини, а следователно и за режещи инструменти и държачи
за инструменти. Инструментодържачът се отнася до най"консервативното" звено на веригата и е претърпял по-малко
революционни промени поради посочените причини. Въпреки
това духът на времето и съвременните тенденции в рязането на
метал не са го подминали.
Очевидно философията INDUSTRY 4.0 е оказала сериозно
влияние върху закрепването на инструментите. Интелигентното
производство на утрешния ден изисква интелигентни
държачи за инструменти с цел обмен на данни в формирания
Интернет на нещата (IoT). Това ще доведе до създаване на нови
информационни възможности на държачите на инструменти
чрез добавяне на все повече електронни единици. Дори днес
вградените чипове предоставят различни данни за държачите
за инструменти, които комуникират с машини, промишлени
роботи, устройства за съхранение и др.
Добавянето на нова функция за данни без съмнение
е изключително важна посока в развитието на
инструментодържачите. Това обаче не отменя обичайния
начин за подобрен механичен дизайн, който може да изглежда
не толкова професионален в сравнение с ентусиазираната
интелигентност за данни на интелигентните инструменти.
Въпреки това, трябва да се отбележи, че традиционният
компонент за развитие, който се отнася до държачите на
инструменти като механични системи, е много далеч от това да
стигне до задънена улица.

"физическото" балансиране много по-лесно.
2. Охлаждане
Прецизно подаване на охлаждаща течност през
тялото на инструмента, когато потокът на охлаждащата
течност е насочен към зоната на рязане, значително
подобрява производителността. Индустрията изисква
по-усъвършенствани държачи за инструменти с опции за
вътрешно охлаждане, особено за обработка с охлаждане под
високо налягане (HPC).
3. Модулни държачи за бърза смяна
Модулната концепция значително улеснява намирането на
оптимална конфигурация на инструментална окомплектовка и
намалява нуждата от специални инструменти.
4. Операции с голяма дължина на инструмента
Операции, които изискват голяма дължина на инструмента, се
отличават с лоша стабилност. Увеличаването на ефикасността
на сглобката от инструменти срещу вибрации е още една
тенденция в развитието на инструменталните държачи.
5. Многоъгълна конусна връзка
Стандартизираната по ISO многоъгълна конусност се доказа
и стана често срещана в многофункционалните машини и
центровете за струговане.
Това са само някои от най-популярните насоки за разработване
на държачи за инструменти. Другите са насочени към
предаване на голям въртящ момент, предотвратяване
изтеглянето на инструмента поради високия аксиален
компонент на силата на рязане, повишаване на точността,
по-ергономични решения и т.н. Следователно, изводът за
привиден застой в механичния дизайн на инструменталните
държачи е неправилен.
Като използваме пример, нека разгледаме най-новите версии
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Последните подобрения в дизайна на държачи за инструменти
се виждат ясно в следните области
1. Термо държачи
Методите на високоскоростна обработка (HSM) доведоха
изискванията за балансиране на инструментите до нови висоти.
В HSM динамичните характеристики на инструмента не могат
да бъдат отделени от държача на инструмента и трябва да
се обърне специално внимание на монтажа на инструмента
и инструментодържача. Следователно, минимизирането на
дисбаланса на този монтаж е едно от предизвикателствата,
пред които са изправени разработчиците на инструменти.
Те са се опитали да гарантират необходимите параметри на
баланса на етапа на проектиране преди производството.
Този конструиран дизайн на баланса не може да замени
"физическото" балансиране на реален модул, но значително
намалява масовия дисбаланс на бъдещ продукт и прави
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на инструментите от ISCAR през последните няколко години.
Наскоро ISCAR разшири линията си термо държачи, като добави
нови патронници с многоъгълен конус C8. Патронниците
предлагат няколко размера на отворите от 6 до 32 mm (0.251.25"). Новите продукти разполагат с канали за охлаждаща
течност по протежение на отвора на патронника, за да осигурят
ефективно подаване на охлаждаща течност към режещия ръб
на използвания инструмент (фиг. 1)
Поради нарастващата популярност системата на многоъгълния
конус, ISCAR разработи ново семейство инструменти за външно
и вътрешно струговане и резбонарязване (фиг. 2). Модулната
концепция на фамилията позволява различни комплекти от
инструменти, използващи широка гама от режещи глави със
сменяеми пластини, които се монтират върху многоъгълни
конусни държачи чрез назъбена контактна повърхност.
Какво друго може да бъде ново в ER цангите? Производителите
на инструменти са разработили богато разнообразие от
прецизни цанги, които предлагат възможност за подаване
на охлаждаща течност. Например, новите актуализирани ER
уплътнени цанги на ISCAR с изключително прецизна изработка,
осигуряват по-добра сила на затягане, поддържат висока

точност на биене от 0,005 mm (0.0002") и имат 4 охлаждащи
дюзи (фиг. 3).
Интегралните цанги на ISCAR - инструменти с конусна опашка
за директен монтаж в ER патронници, са точни и стабилни
инструменти и се считат за инструментодържачи сами по
себе си: предната част на цангата има собствена адаптация за
монтаж на режещи глави със сменяеми пластини или на изцяло
твърдосплавни глави.
Хидравличните патронници осигуряват висок въртящ момент
на затягане, който е жизненоважен за тежка механична
обработка. През последните години ISCAR разшири
продуктовата си гама от хидравлични патронници и вече се
предлагат с BT-MAS, DIN 69871 и HSK стандарти. В допълнение
към предаването на висок въртящ момент и възможностите
за бърза смяна на инструмента, хидравличните патронници се
характеризират с ниско ниво на вибрации и висока точност.
ISCAR разработи система от бързо сменяеми сглобени
инструменти специално за обработка на алуминиеви джанти.
Инструменталният комплект се състои от режеща глава и
държач. Главата се монтира на държача с помощта на връзка
тип "лястовича опашка". Механизмът "лястовича опашка"
осигурява пълен контакт между държача и главата с много
високи сили на затягане и може да устои на трудни условия на
рязане. Държачите се произвеждат с VDI40, VDI50 стандарт или
цилиндрични опашки (фиг. 4).
Можем да видим, че напредъкът в инструментодържачите
далеч не изчерпва ресурсите на напредналото проектиране.
Въпреки че висококачествените държачи за инструменти
са достигнали необходимото ниво на производителност,
за да отговорят на нуждите на днешните производители,
интелигентната фабрика на утрешния ден изисква още
по-високо ниво. Интелигентният дизайн, в комбинация с
прогресивна технология, продължава да играе ключова роля в
еволюцията на системите за инструментодържачи.
За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД

фиг. 3

35

www.iscar.bg

36

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Планирайте наличностите и
автоматизирайте процесите
си, за да придвижите навреме
Групажните превози са гъвкаво решение на недостига на стоки по веригата за доставки
За да се справи с предизвикателствата по веригата на
доставки, бизнесът е необходимо да инвестира в системи за
управление на наличностите и автоматизация на процесите
си. Правилното планиране на наличностите ще помогне
на фирмите по-бързо да се справят с обработката на
товарите и в крайна сметка ще улесни придвижването им
по цялата логистична верига. Това съветва международната
транспортна и логистична компания Гопет Транс, която
предлага пълен набор от транспортни решения за бизнеса,
в условията на продължаваща криза с корабоплаването в
световен мащаб. Ако фирмите са подготвени да управляват
стоките си на местните пазари, тазгодишната инициатива
Black Friday, както и коледните празници, няма да бъдат
застрашени от недостиг. В това е убеден Огнян Дучев,
ръководител на отдела за морски и въздушни превози в
Гопет Транс, който координира дейността на компанията в
България, Румъния и Гърция. Макар че при регионалните
поръчки се повишават цените на продуктите към
крайните клиенти, те са по-сигурни в момент на криза. За
корабоплаването декемврийските празници традиционно
са пиков сезон и поръчките започват да се увеличават още
през август. ”Неизбежно е да има забавяния, недостиг на
стоки и предлагане срещу по-високи цени в сравнение с
минали години”, очаква Огнян Дучев.
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Групажните превози – възможно решение на недостига
на стоки
Групажните превози са възможно решение на недостига
на стоки, тъй като разделянето на пратките на помалки количества позволява по-надеждно извозване
на продуктите поради регулярността на групажните
услуги. По думите на Огнян Дучев дори и това невинаги
да води до спестявания на разходи, така клиентите биха
могли да транспортират партидите в критични моменти.
“Необходимо е също клиентите да дадат ясна заявка дали
цената е по-важна за тях, или транзитното време, за да
може спедиторите да предложат най-адекватното решение”,
акцентира той.
Алтернативни маршрути и дигитална трансформация
Транспортната криза предизвиква раздвижване на пазара и
клиентите се пренасочват към компаниите, които предлагат
най-ефективни и иновативни решения от гледна точка
на планиране и разходи – докато по-рано това е било
предимство на пазара, сега е задължително условие за
успех. “От всяка компания зависи дали ще се възползва
от новата ситуация, или не”, коментира Огнян Дучев.

Въпреки предизвикателствата пред транспортния сектор,
Гопет Транс е спечелила нови клиенти и партньори през
последната година и инвестира във взаимоотношенията
си с тях, залагайки на алтернативни транспортни решения,
за да предоставя навременни доставки. “През 2021 г.
получихме запитвания от много повече клиенти, за които
през предходния период дори не бяхме чували”, акцентира
Огнян Дучев. Докато офисът на Гопет Транс в Румъния
доскоро се е занимавал само със сухопътни и интермодални
превози, от тази година той включва морски транспорт в
портфолиото си от услуги. Висококапацитетното пристанище
Констанца е новата база, чрез която Гопет Транс внася и
изнася стоки в/от България. Наред с това, компанията вече
предлага железопътна услуга за внос от Китай до Полша и
алтернативни маршрути, които да задоволят изискванията
на клиентите както от гледна точка на цената, така и на
транзитното време.
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Пристанищата продължават да се задръстват
Към момента в световен мащаб ситуацията със задръстените
пристанища е критична, а по мнение на Огнян Дучев кризата
вероятно ще продължи и до март-април 2022 г., когато той
очаква спад на морските навла. Ако корабните компании
инвестират в иновативни технологични решения, за да
управляват ефективно застоялите наличности от контейнери
и оптимизират техния обмен в определен регион, биха могли
да реагират по-адекватно на моментния наплив. Въпреки
че графиците на корабните компании вече започват да
се нормализират и те все още обслужват клиентите си на
принципа „първи влязъл, първи излязъл“ (first come, first
serve), има контейнери, които изчакват повече от месец,
преди да бъдат придвижени към финалната точка за доставка.
Претоварени са големи портове с огромно търговско
значение като тези в Барселона, Испания, и Казабланка,
Мароко, които превозват стоки към Северна и Южна Америка,
както и ключовите за Далечния изток и Европа пристанища
в Атина и Истанбул. Някои пристанища дори са наложили
спиране на заявките за Северна и Южна Америка през
септември и октомври, което уврежда взаимоотношенията на
бизнесите, търгуващи с тези региони. Според прогнозите на
световните анализатори проблемите с морския транспорт ще
продължат до 2023 г.
________________________________
За Гопет Транс
Основана през 1995 г. в София, Гопет Транс стартира дейност
като спедитор, трансформирайки се впоследствие в посока
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„one stop shop“ доставчик на транспортни и логистични
услуги. Дейността на компанията е подчинена на нейната
визия, фокус върху клиента и отдадеността на опитния екип от
професионалисти.
Днес Гопет Транс е водещ доставчик на транспортни и
логистични услуги в България и основен регионален играч,
със силно локално присъствие и активна дейност в Гърция,
Румъния, Полша, Испания, а от 2020 г. и в Турция. По приходи
компанията се нарежда на първо място в България и в Топ
15 в Румъния. Тя предоставя висококачествени услуги на
повече от 5000 български и международни компании, с
различна големина и от различни отрасли. Предлага решения
за спедиция (автомобилен транспорт) с широко покритие в
Европа и редовен транспорт към Русия и държавите от ОНД,
Турция и Близкия изток; интермодален транспорт, свързващ
Южна и Западна Европа; морски и въздушен транспорт с
глобален обхват; както и цялостни решения за логистика,
склад и дистрибуция за България и Гърция. Екипът на Гопет
Транс наброява около 400 служители, половината от които
в България. Плановете за разширяване на компанията
са насочени към по-нататъшна диверсификация на
предлаганите услуги и постигане на по-голяма гъвкавост чрез
непрекъсната дигитализация.
Бизнес философията на мениджмънта на компанията е
насочена върху предоставяне на решения за подпомагане
бизнеса на клиентите. Оказвайки подкрепа на клиентите и
партньорите в тяхното развитие, Гопет Транс постига устойчив
растеж.
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JUNGHEINRICH RETRAK®
През далечната 1956 г. лично основателя на днешната
Jungheinrich AG - Dr. Friedrich Jungheinrich разработва
и патентова първия в света Retrak® повдигач. При тази
революционна система вилиците се прибират към кабината
след поемане на товара, което съкращава размерите на
повдигача и позволява по-сигурно пренасяне на товара.
Тези машини са особено подходящи за високи стелажи,
тясни коридори и дълги товари. Компактни, ергономични и
иновативни ретраците предлагат оптимални условия за бърза
и ефективна работа.
Jungheinrich ETV 110 / 112
Високостелажните електро-ретраци от 1-ва серия са с
компактно шаси и особено подходящи за за тесни коридори.
Те са с товароподемност от 1 000 и 1 200 кг. и височина на
повдигане от 4 550 до 7 100 мм.

и перфектната комуникация между всички вложени
технически компоненти, които са проектирани и произведени
самостоятелно от Jungheinrich. По-компактната литиевойонна батерия увеличава освен това и мястото за водача
в кабината, както и видимостта върху лапите и товара.
Товароподемността на тези повдигачи е 1 600 кг., а височината
на повдигане от 4 550 до 10 700 мм.
Jungheinrich ETV 318 / 320 / 325 и ETM 325
Високостелажните електро-ретраци от 3-та серия са идеални
за повдигане на тежки товари на особено големи височини.
Те са с товароподемност от 1 800 до 2 500 кг. и височина на
повдигане от 4 250 до 13 000 мм.
Jungheinrich ETV C16 / C20

Jungheinrich ETV 214 / 216 и ETM 214 / 216
Електро-ретраците от 2-ра серия са оптималния избор за
максимален товарооборот при минимален разход на енергия.
Ретраците тип ЕТМ са с по-тясно шаси за тесни коридори.
Те са с товароподемност от 1 400 и 1 600 кг. и височина на
повдигане от 4 550 до 10 700 мм.
Jungheinrich ETV 216i
Това е първия ретрак на Jungheinrich, който е конципиран
изцяло на основа на литиево-йонната технолохия. За разлика
от оловно-киселинните и геловите батерии литиево-йонните
батерии са по-мощни, по-издръжливи, по-сигурни и не на
последно място - не изискват никаква подръжка. Тайната
на успеха на този повдигач е в интелигентния синхрон

Ретраци от С-серията са специализирани за комбинирана
вътрешна и външна употреба при различни настилки и
неравности благодарение на супереластичните гуми и
увеличения клирънс/просвет между машината и настилката.
Те са с товароподемност от 1 600 и 2 000 кг. и височина на
повдигане от 4 250 до 7 400 мм.
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Jungheinrich ETV Q20 / Q25
Високостелажните
повдигачи от Q-серията
се движат четирипътно
и многопосочно и са
специализирани за
превоза на дълги и
нестандартни товари в
тесни коридори. Те са с
товароподемност от 2
000 и 2 500 кг. и височина
на повдигане от 4 250 до
10 700 мм.
Материалът ни е
предоставен от г-н
Валери Петрунов –
Оперативен директор
на „Готи Петрунов“
ООД, представител на
Jungheinrich за България,
Албания и Косово
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