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ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОМ ЦЕНТРУ "ALFATEC" НИШ
Стручном Већу
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
У складу са одредбама Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитавном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је донео Национални
савет за научни и технолошки развој Републике Србије («Службени гласник РС», бр.
38/2008), достављам следеће податке.
Обавезни подаци:
Aутор/аутори решења:
Зоран П. Стајић, Тања Андрејевић, Ненад Флорановић, Милош Божић, Милан Коцић, Прода
Шећеров
Назив техничког решења:
Софтвер за праћење производа у току производње и одржавања
Категорија техничког решења:
„Прототип, нове методе, софтвер, инструмент,...“ - M85
За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта:
Решење је рађено за потребе Истраживачко-развојног центра „Аlfatec“ као произвођача
различитих типова уређаја за потребе праћења производа у току производње и одржавања.
Такође, резултати овог техничког решења користе се у истраживањима која се врше у оквиру
реализације пројектних активности пројекта ИИИ44006 – Развој нових информационокомуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама
у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању.
Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење:
Истраживачко-развојни центар „Alfatec“ Ниш.
Година када је решење урађено: 2012.
Како су резултати верификовани (од стране ког тела):
Верификација резултата је извршена од стране:
- зaпoслeних у Истраживачко-развојнoм центру „Alfatec“ Ниш
- Представника огранака ПД Југоисток који су укључени у процес експлоатације уређаја
- стручног већа Истраживачко-развојнoг центрa „Alfatec“ Ниш
На који начин се резултати користе:
Произвођач (Истраживачко-развојни центар ,,Alfatec” из Ниша) помоћу софтвера, на
кориснику једноставан начин, води евиденцију о производњи и инсталацији, као и контроли,
односно сервисирању и одржавању свих својих уређаја. Тиме се постиже већа ефикасност и

смањују трошкови пословања.
Такође, софтвер омогућује увид у најновије стање уређаја односно хардверских и
софтверских компонената од којих је уређај састављен, што је од велике важности за период
експлоатације. Уколико се јави застој у раду, познавање тренутног стања омогућује брже
реаговање у делу припреме резервних делова и изласка на терен. На тај начин је могуће
отклањање већег дела узрока застоја на терену односно на месту где су уређаји постављени.
Тиме је минимизован период застоја и значајно продужен експлоатациони период уређаја.
Област на коју се техничко решење односи:
Рачунарство, дистрибуране базе података, администрација, сервис уређаја, животни циклус
производа
Проблем који се техничким решењем решава:
Серијском производњом различитих типова уређаја разне намене јавља се проблем праћења
њиховог животног циклуса, односно администрације велике количине података. Софтвер
омогућава праћење животног циклуса од тренутка издавања налога за производњу, набавке и
требовања неопходног материјала и опреме, одређивања одговорних сектора и особа за
различите фазе производње, праћење фазе реализације производње, склапања готовог
производа, поступка тестирања и верификације карактеристика производа, паковања и
отпремања, инсталације код корисника, редовног одржавања и сервисирања, расходовања
уређаја и рециклаже.
Квалитетном администрацијом докумената постиже се већа ефикасност и смањују се
трошкови пословања. Нижа цена услуга локалних предузећа је једна од кључних предности у
односу на регионална и интернационална предузећа. Повећање квалитета и брзине извршења
услуга, као директан резултат употребе ДМС система, представља значајан допринос
повећању конкуретности на тржишту.
Стање решености тог проблема у свету:
Према систему квалитета ИСО 9001, задатак сваке организације је да дефинише кључне
процесе, проток људи и информација у оквиру својих организација ради ефикасног вршења
делатности. У процесу увођења стандарда у организацију дефинише се систем докумената
потребних за праћење и евалуацију процеса. Организација докумената представља кључни
фактор квалитета. Такви системи су познати као ДМС системи, тако да постоји велики број
реализованих софтвера за праћење стања и администрацију података у оквиру организација.
ДМС систем треба прилагодити потребама и величини предузећа. За сегментацију тржишта
ДМС система најзначајнији фактор су обим интерне и екстерне документације, као и број
радних токова који се користи у пословању компанија. Локална решења имају предност која
се огледа у повољнијој цени и познавању локалног законодавства и пословања на нашем
тржишту. Најзначајнији ДМС системи на нашем тржишту су EMC-Documentum, MFC-Spider,
OSA-Unidocs, SRC-eOffice.
Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже
Систем представља подршку и значајну помоћ у вођењу стања магацина компонената и
готових производа, евиденцији инсталација, производње (саставнице), испорука, уградњи
код корисника и одржавања мерно-информационих система и других уређаја, као и
евиденцију сервиса.
Софтвер повећава степен ефикасности и продуктивности:
Већа брзина дистрибуције и примања докумената

Боља прегледност пословања
Боља подела послова – већи учинак у пословању
Стандардизација пословања
Транспарентна следљивост документације
Концентрација и доступност до информација
Централизација архиве, доступност, чување, надзор
Олакшан рад и доношење одлука
Софтвер омогућава смањење трошкова пословања
У поступку уређивања докумената, чувања и тражења – уштеда времена
Смањена количина папира у току пословања
Смањење трошкова у систему измена и допуна докумената у обради
Мање простора потребно за архиву
Мање копирања докумената
Систем који је предмет овог техничког решења се састоји из две основне целине:
Десктоп апликације за унос података и генерисање извештаја
Сервера који служи за прикупљање и архивирање података
Софтвер се састоји из следећих модула:
1. Унос података
2. Администрација (евиденција логовања корисника, додела и одузимање права
приступа систему, администрирање нивоима приступа)
3. Извештавање (израда стандардизованих и нестандардизованих извештаја)
4. Издавање налога (налога за производњу, издавање налога за рад, праћење статуса
реализације налога)
5. Требовање материјала за рад

Слика 1. Улаз у апликацију

Слика 2. Један од прозора десктоп апликације
После притискања тастера Унеси (или Измени и слично) софтвер комуницира са централним
сервером и преноси му унешене податке. Тек када се прикаже освежена страна то значи да је
поступак преноса података завршен. Било каква грешка коју софтвер евентуално прикаже
указује на то да пренос података није успешно завршен и да га је потребно поновити.
Програм се састоји од 5 целина у оквиру менија.
Након успешног логовања отвара се форма са менијем.

Слика 3. Главни мени
На свакој форми постоји могућност:
Уноса новог податка
Измене унетог податка
Сортирање

Филтрирање по одговарајућим параметрима
Измене боје текста
Измене боје листе на форми ради боље прегледности
Снимање и преглед слика
Снимање и преглед докумената
Креирање извештаја

Слика 4. Списак МИС-ева

Слика 5. Саставница МИС-а

Слика 6. Сервисни дневник

Слика 7. Приказ штампе сервисног налога

Како је реализован и где се примењује, односно које су могућности примене
Десктоп апликација је рађена у Delphi 7 развојном окружењу. Дефинисана је Microsoft Access
база података, један од система за управљање релационим базама података. Овај програм се
понаша као сервер, дозвољава истовремени приступ више корисника, а сваки корисник има
предефинисане могућности за рад, односно овлашћења. Овакав приступ, уз наравно добра
подешавања, знатно умањује могућност грешке.
Такође администратор, односно надзор квалитета, има могућност праћења свих података у
свим фазама реализације а на основу њих и израду евалуација и корективних мера уколико
постоји потреба за њима.
Прилагођењем структуре докумената описано техничко решење је могуће употребити и у

Одлуком Стручног Већа Истраживачко-развојног центра „Alfatec” д.о.о. Ниш (Одлука
бр. 3011/12-7 од 30.11.2012. године) именовани смо за рецензенте предлога техничког
решења под називом „Софтвер за праћење производа у току производње и
одржавања“ аутора: Зорана П. Стајића, Тање Андрејевић, Ненада Флорановића,
Милоша Божића, Милана Коцића и Проде Шећерова.
На основу Пријаве техничког решења и мишљења корисника подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНАТА
Техничко решење:
Категорија:

Софтвер за праћење производа у току производње и
одржавања“
„прототип, нове методе, софтвер, инструмент,...“ - M85

У овиру радних организација постоје различити начини праћења реализације
активности. На пример један од циљева система квалитета ИСО 9001 је да дефинише
кључне процесе, проток људи и информација у оквиру својих организација ради
ефикасног вршења делатности. У процесу увођења стандарда у организацију дефинише
се систем докумената потребних за праћење и евалуацију процеса. Системи за праћење
документације познати као ДМС системи, представљају један од алата за описан
процес и постоји много различитих софтверских решења на светском тржишту. ДМС
системи се користе како у великим тако и у малим и средњим предузећима. ДМС
систем треба прилагодити потребама и величини предузећа. За сегментацију тржишта
ДМС система најзначајнији фактор су обим интерне и екстерне документације, као и
број радних токова који се користи у пословању компанија. Локална решења имају
предност која се огледа у повоњнијој цени и познавању локалног законодавства и
пословања на нашем тржишту. Најзначајнији ДМС системи на нашем тржишту су
EMC-Documentum, MFC-Spider, OSA-Unidocs, SRC-eOffice. Нижа цена услуга локалних
предузећа су у предности у односу на регионална и интернационална. Такође локална
предузећа добро познају потребе локалних корисника – предузећа и институција и
њиховог пословног модела.
Техничко решење које је рађено за потребе Истраживачко-развојног центра
„ALFATEC“ Ниш је управо један такав ДМС систем који се односи на праћење
животног циклуса производа. У ширем смислу проблем који се третира је
администрација велике количине података, праћење стања магацина, праћење
производа кроз употребу итд. Софтвер омогућава праћење животног циклуса од
тренутка издавања налога за производњу, набавке и требовања неопходног материјала
и опреме, одређивања одговорних сектора и особа за различите фазе производње,
праћење фазе реализације производње, склапања готовог производа, поступка
тестирања и верификације карактеристика производа, паковања и отпремања,
инсталације код корисника, редовног одржавања и сервисирања, расходовања уређаја и
рециклаже.
Софтверски део се састоји од сервер апликације и десктоп клијент апликације.

Увидом у реализовану апликацију утврђено је да се састоји из мoдулa зa:
Унoс пoдaтaкa
Aдминистрaциjу (eвидeнциja лoгoвaњa кoрисникa, дoдeлa и oдузимaњe прaвa
приступa систeму, aдминистрирaњe нивoимa приступa)
Извeштaвaњe (изрaдa стaндaрдизoвaних и нeстaндaрдизoвaних oбрaзaцa,
извeштajи o aктивнoстимa aдминистрaтoрa систeмa и кoрисникa)
Издавање налога (налога за производњу, издавање налога за рад, праћење
статуса реализације налога)
Требовање материјала за рад
Решење је прихваћено и верификовано од стране радника Истраживачкоразвојног центра „ALFATEC“. Предложена апликација омогућава издавање налога за
производњу, набавке и требовања неопходног материјала и опреме, одређивања
одговорних сектора и особа за различите фазе производње, праћење фазе реализације
производње, склапања готовог производа, поступка тестирања и верификације
карактеристика производа, паковања и отпремања, инсталације код корисника,
редовног одржавања и сервисирања, расходовања уређаја и рециклаже. Тиме се
постиже већа ефикасност и смањују трошкови пословања. Такође познавањем
тренутног стања уређаја односно хардверских и софтверских компонената од којих је
уређај састављен, уколико се јави застој у раду, омогућено је брже реаговање у делу
припреме резервних делова и изласка на терен. На тај начин је минимизован пероид
застоја и значајно продужен експлоатациони период уређаја.
С обзиром да је један од директних корисника услуга Истраживачко-развојног
центра „ALFATEC“ Ниш ПД Југоисток Ниш, односно његови огранци техничко
решење је презентовано стручним лицима, именованих од стране ПД Југоисток Ниш,
која су укључена у процес експлоатације уређаја. Представници огранака су имали
прилику да виде и да се увере у функционалност апликације као и да дају мишљење о
побољшању квалитета и брзине услуга као директан резултат употребе техничког
решења. Такође препозната је могућност даље надоградње и употребе техничког
решења за потребе праћења стања уграђене опреме у дистрибутивним
трансформаторским станицама, орманима нисконапонских развода, прикључним
орманима, мерно разводним орманима итд. Уз одговарајућу документацију корисника
(налога за рад, сервисних налога и сл) и минималне измене корисничког интерфејса
могуће је пратити степен реализације радних задатака као и реално стање опреме на
терену
На основу описа, верификованих резултата предложеног техничког решења и
увида у функционалност реализоване апликације могу се донети следећи закључци:
1. Техничко решење представља ДМС систем који омогућава праћење производа
различите намене од тренутка издавања налога за производњу, производње,
продаје, инсталације, одржавања, сервиса до краја животног цилуса.
2. Омогућено је праћење документације везане за описане процесе
3. Омогућена је лака размена информација између налогодавца и извршиоца
4. Техничко решење повећава степен ефикасности и продуктивности у
организацији као и смањење трошкова пословања.
5. Употребом техничког решења брзина реаговања стручних екипа на застоје у
раду уређаја чиме је омогућено отклањање узрока застоја на месту уградње
уређаја и повећање експлоатационог периода.

С обзиром на позитивне резултате у верификацији, са задовољством предлажемо
да се „Софтвер за праћење производа у току производње и одржавања“ прихвати
као техничко решење у категорији М85 (софтвер) према класификацији и усвојеним
принципима о оцењивању из Правилника о поступку и начину вредновања, и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл.
гласник РС“, бр. 32/2008).

У Чачку, 18.12.2012. године.
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CTpyqHo sehe
l>poj: 2112/12-7
).l;aHa: 21.12.2012.

rot~,.

Ha ocHoBy qJiaHa 35. CTaTyTa I1cTpa:anmaqKo-pa:mojHor ueHTpa «Alfatec» .n:.o.o. H:mn, y
CKJiaLJ:Y ca o.n:pe.n:6aMa ITpaBIIJIHIIKa o rrocTyrrKy II HaqiiHY Bpe.n:HOBaiha, II KBaHTIITaBHOM
IICKa3IIBaihY HayqHOIICTpa)KIIBa~IIX pe3yJITaTa IICTpa)KIIBaqa («CJiy)K6eHII macHIIK PC» 6p.
38/2008), CrpyqHo Bene I1cTpa)KIIBa~o-pa3BOjHor ueHrpa «Alfatec» .n:.o.o. Hmn .n:oHeJio je Ha
ce.n:HIIUII o.n:p)KaHoj 21.12.2012. ro.n:IIHe cne.n:eny

O,l(JIYKY
1. IlpHxBaTa ce TeXHHqKo pemelbe

not~,

Ha3HBOM «CodnBep 3a npalielbe npoH3Bop,a y
TOKY npOH3BO)J,Ibe H op,p:~KaBalba», qHjH cy ayTopH npop. op 3opaH Cmajuli, Tal-ba
AHopejeeuli, ounn. UH:JIC. eJl, HeHaO ([JJLopaHoeuli, ounn. UH:JIC. eJl, MUJLaH Kolfuli, ounn.
UH:JIC. eJl, MUJLOUl Eo:JI-Culi, ounn. UH:JIC. eJl. u op Ilpooa llleliepoe.

2. IlpH3HaTo TeXHHqKo pemelbe

cnat~,a

y KaTeropHjy: M85 - IlpoTOTHn, HOBe MeTop,e,

CO~TBep,HHCTpyMeHT

3.

Ot~,JIYKY t~,OCTaBHTH ayTopHMa TeXHHqKor pemelba H apxHBH.
06pa3JIO~elbe

KoMIIciija peueH3eHaTa .n:ocTaBIIJia je CrpyqHoM Beny MIImJI>eH>a o IIcrryH>eHOCTII ycnoBa
3a rrpii3Haihe cBojcTBa TeXHIIqKor pemeH>a rro.n: Ha3IIBOM «Cor}Jmeep 3a npalie1-be npoU3eooa y moKy
npOU36001-be u oop:JICaea1-ba>>, qJijii cy ayTOpii rrpo¢ . .n:p 3opaH CTajiin, Taiba AH.n:pejeBMli, LJ:IIIIJI.
IIH)K. en, HeHa.n: <l>nopaHOBIIn, LJ:IIIIJI. IIH)K. en, MIIJiaH Kouiin, LJ:MIIJI. IIH)K. en, MIInom Bo)l{Mn,
LJ:IIIIJI. IIH)K. en. II .n:p ITpo.n:a lllenepoB.
TexHII~o pemeH>e je pe3yJITaT HayqHOIICTpa)KMBa~or pa.n:a y OKBIIpy rrpojeKTa «Pa3Boj
HOBMX IIH<l;>OpMaUIIOHO-KOMYHIIKaUIIOHMX TeXHOJIOriija, KOpiirnlieH>eM HarrpeLJ:HIIX MaTeMaTII~
MeTOLJ:a, ca IIpiiMeHaMa y MeLJ:IIUIIHII, eHepreTIIUII, TeJieKOMYHIIKaUIIjaMa, e-yrrpaBII II 3aillTIITII
HauiiOHaJIHe 6amTIIHe» (npojeKaT II3 rrporpaMa ilHTerpaJIHIIX ilHTepLJ:IICUIIIIJIMHapHIIX
I1cTpa)KMBaH>a KOjii ce <l;>IIHaHCIIpa o.n: crpaHe MIIHIICTapcTBa 3a HaYKY II TeXHOJIOIIIKM pa3BOj PC y
nepiio.n:y o.n: 01.01.2011. .no 31.12.2014. rOLJ:MHe, eB. 6poj npojeKTa: I1I1I1 44006, PYKOBOLJ:IIJiau
npojeKTa: ,[(p 3opaH OrH>aHOBIIn, MaTeMaTII~II IIHCTIITYT CpncKe AKa.n:eMIIje HaYKa II
YMeTHOCTII).
PeueH3eHTII .n:ou . .n:p CIIHIIma I1niin - <l>aKyJITeT TexHIIqKMx HayKa, KocoBcKa MIITpOBIIUa
II npo¢ . .n:p J1y6IIma ITaniin - TexHIIqKM <l;>aKyJITeT, LlaqaK, oueHIIJIII cy .n:a npe.n:Jio)KeHo TexHII~o
pemeH>e npe.n:cTaBJI>a HayqHII pe3yJITaT KOjii nope.n: CTpyqHe KOMITOHeHTe npy)Ka opiiriiHaJIHII
TeOpiijCKII II HayqHOIICTpa)KIIBaqKII LJ:OIIpiiHOC. Y TOM CMIICJIY peueH3eHTII cy npeLJ:JIO)KMJIII
CTpyqHoM Beny I1cTpa)KIIBaqKo-pa3BOjHor ueHTpa «Alfatec» .n:.o.o. HIIm .n:a npiixBaTII HaBe.n:eHII
pe3yJITaT HayqHOIICTpa)KIIBa~or pa.n:a Kao TeXHIIqKo pemeH>e.
Ha ocHoBy no3IITIIBHOr MIImJI>eH>a .n:Ba peueH3eHTa-eKcnepTa II3 o6nacTII TeXHII~or
pemeH>a CTpyqHo Bene je .n:oHeJio o.n:JIYKY Kao y .n:IIcno3IITIIBy.

/ _ _npeiJceiJnu« Cm{J;~
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