
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GDPR OBVESTILO: 
S prijavo na dogodek: dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti 
v zvezi s prijavo, potekom, vsebino tega dogodka in aktivnostih po tem dogodku; se strinjam s posredovanjem mojih prijavnih podatkov podjetju Kolektor Group, 
d.o.o. za namen obveščanja o ponudbi; se strinjam s prejemanjem promocijska sporočila podjetja Kolektor Group d.o.o. 
 
Soglasje je prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekličete. Več informacij glede obdelave podatkov lahko najdete v Pravnih obvestilih podjetja Kolektor Group. 

 

KJE: 
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 
videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj dni pred delavnico 
boste na mail prejeli navodila in povezavo za prijavo na delavnico. 
 
IZVAJALCI: 
Kolektor Sisteh, d.o.o. ima več kot 30 letne globalne izkušnje s 
področja digitalizacije in sistemov vodenja proizvodnih procesov. 
V okviru svoje dejavnosti vzpostavlja partnerstva s podjetji in jim 
pomaga na poti digitalizacije proizvodnih procesov. Poleg 
svetovanja in priprave digitalnih strategij je njegova dejavnost 
usmerjena predvsem na uvedbo lastne rešitve Sinapro.IIoT, ki 
predstavlja sistem za upravljanje proizvodnje oz. »Manufacturing 
Execution System« (MES). Slednja deluje kot Industrijska IoT 
platforma v oblaku in z vsemi svojimi MES/MOM funkcionalnostmi 
omogoča popolno izvajanje vseh funkcij pametne tovarne.  
 
Ekipa družbe Optimizator, d.o.o. je specializirana za pridobivanje 
povratnih in nepovratnih sredstev ter ima dolgoletne izkušnje s 
področja financiranja. Ožjo ekipo predstavlja nekdanji vodstveni 
kader razvojno proizvodnega podjetja, ki je 7 let zaporedoma 
dosegalo 50 do 100% rast. Zaradi pridobljenih praktičnih izkušenj 
razumejo dejanske izzive podjetij sodobnega časa. 
 

VSEBINA: 
 1. KAJ JE CILJ DIGITALIZACIJE PROIZVODNIH PROCESOV?  

 -Industrija 4.0 in sodobni trendi.  
 -Digitalna transformacija kot naložba v prihodnost. 
 -Pomen integracije in povezljivosti sistemov. 
 -Zajem podatkov v realnem času kot temelj digitaliziranih 

proizvodnih procesov. 
 -Digitalizacija kot sredstvo za dvig produktivnosti.  
 -Digitalna transformacija v praksi:  Brezpapirna 

proizvodnja/Digitalno planiranje proizvodnje/Popolna 
sledljivost podatkov/Napredna analitika. 
 

 2. SKRIVNOSTI USPEŠNIH PRIJAV NA RAZPISE ZA 
NEPOVRATNA SREDSTVA  

 -O razpisih v letu 2022. 
 -Razpisi za digitalizacijo. 
 -Elementi uspešnih prijav. 
 -Elementi uspešne izvedbe projektov. 

 
 Delavnica je za udeležence brezplačna.  

 

Ponedeljek, 31.1.2022 / od 9.00 do 10.30 ure 

Razvojna agencija Sora d.o.o. in OOZ Škofja Loka vas vabita 
na delavnico 
 

KAKO UČINKOVITO DIGITALIZIRATI 
PROIZVODNE PROCESE? 
 

PRIJAVE: 
Prijave sprejemamo do četrtka, 27. januarja 2022 oz. do 
zasedbe prostih mest preko e-prijavnice: 
https://forms.gle/og4k9RsH3fBw1mfj7  
 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. 

 
 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Podjetjem, potencialnim podjetnikom in vsem, ki jih 
omenjena tematika preprosto zanima.  

 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na mailu 
info@ra-sora.si  

 
Število mest je omejeno. 


