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LogiKal to dobry software do za-
rządzania produkcją. Jest jedno-
cześnie „sercem i mózgiem”, który 

spina ze sobą wszystkie działy firmy ni-
czym wirtualna klamra. Zapewnia moż-
liwość integracji z systemami zarzą-
dzania klasy ERP i wykorzystanie tych 
danych w procesie bez papierowej pro-
dukcji, m.in. poprzez dostęp do profe-
sjonalnie przygotowanych baz danych 
na każdym etapie projektu oraz zlece-
nia produkcyjnego. Wszystkie rodzaje 
systemów profili (aluminiowych, PCV, 
stalowych, a także okuciowych) są do-
słownie na wyciągnięcie ręki. Obróbki 
CNC tworzone są już podczas wyceny 
konstrukcji i mogą być później przeka-
zywane do dowolnych, jednej lub wie-
lu, maszyn bez konieczności dokupo-

wania jakichkolwiek programów czy 
zatrudniania dodatkowych ludzi. Do-
tyczy to zarówno obróbek zawartych 
w katalogach systemowych, jak i wła-
snych rozwiązań.

Wszystkie działy oraz procesy ko-
munikują się w czasie rzeczywistym, 
umożliwiając natychmiastową organi-
zację i optymalizację zasobów. Przy 
wsparciu systemu LogiKal MES mogą 
realizować produkcję przemysłową  
o jednostkowej wielkości partii, wyko-
rzystując zalety produkcji masowej. 
Zmniejsza to ryzyko utraty ważnych 
informacji, zapobiega pomijaniu eta-
pów produkcji lub natłokowi danych  
i tworzy cyfrowy sojusz produkcji oraz 
informacji. Poszczególni pracownicy 
przy maszynie, a także kierownictwo 
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Można by zadać sobie pytanie,  
do czego tak właściwie ma prowadzić 
wdrażanie systemów zarządzania 
produkcją. Chodzi o praktyczne 
rozwiązania optymalizacji kosztów, 
które finalnie mają przełożyć się 
na jak najwyższą rentowność 
produktów.
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przedsiębiorstwa mają nieustanny 
dostęp do bieżącego, faktycznego 
stanu. W widoczny sposób skraca się  
i upraszcza komunikację, co przekła-
da się na wysoką wydajność.

Dzięki LogiKal całe przedsiębior-
stwo sprawnie i efektywnie funkcjonu-
je, wspierając się wyliczaniem czasów 
produkcyjnych i ich późniejszą analizą 
w innych aplikacjach. Kompletna tech-
nologia, najświeższe stany cenowe ze-
stawione z pośrednimi i bezpośrednimi 
kosztami pracy (m.in. administracyjny-
mi, transportu, stawkami podatków itd.) 
to gwarancja kalkulacji co do grosza. 
Tak zorganizowane przedsiębiorstwo 
staje się jednym cyberfizycznym orga-
nizmem działającym na najwyższych 
obrotach bez względu na okoliczności. 

Od lat związany z branżą 
okien i drzwi, a od ponad 

dekady stoi na czele polskiego 
oddziału firmy Orgadata.  
Z sukcesem wprowadził LogiKal – 
oprogramowanie do 
projektowania i produkcji 
aluminiowych oraz stalowych 
okien, drzwi i fasad – nie tylko na 
rynek polski, ale również na rynki 
Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii  
i Ukrainy. Uważa, że sukces jest 
składową wielu elementów, ale 
zawsze najważniejsi są ludzie.  
Tylko entuzjaści innowacji są  
w stanie dostrzec potencjał tam, 
gdzie go nie widać. Uważa, że 
wymyślanie przyszłości jest 
najpewniejszą metodą jej 

przepowiadania, a ciągłe 
wyzwania są niezbędne na 
drodze dalszego rozwoju. 
Najważniejszym z nich było i nadal 
jest konsekwentne rozwijanie 
działalności w Polsce pomimo 
przeciwności związanych  
z pandemią. Obecnie koncentruje 
się na zagadnieniach związanych 
z Przemysłem 4.0 i szansach, jakie 
dla branży ślusarki otworowej 
niesie czwarta rewolucja 
przemysłowa. Cały czas 
udowadnia, że mały podmiot  
przy wsparciu oprogramowaniem 
LogiKal może zacząć uczestniczyć 
w grze rynkowej na równych 
zasadach z dotychczasowymi 
potentatami.
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