
 

 

Česká rafinérská wdrożyła STATISTICA 

do monitorowania jakości produktów  

Stan początkowy 

Na potrzeby sterowania jakością, planowania i monitorowania procesów Česká rafinérská używała 

tradycyjnych narzędzi zawartych w powszechnie dostępnych programach komputerowych. Dla lepszego 

przewidywania zmian procesu, konieczne stało się wdrożenie o wiele bardziej zaawansowanych narzędzi. 

Odpowiednim rozwiązaniem okazała się platforma analityczna STATISTICA. 

Wymagania 

Głównym wymogiem firmy było uzyskanie narzędzi 

do obserwacji jakości produktów w jednostkach 

produkcyjnych. W praktyce oznaczało to 

monitorowanie parametrów wejściowych procesów 

tak, aby wartości wyjściowe spełniały określone 

wymagania. Wśród obserwowanych zmiennych jest 

temperatura, która może wpływać na właściwości 

surowców podczas produkcji, a także gęstość oraz 

lepkość materiałów. Celem było wdrożenie 

odpowiedniego oprogramowania, które 

umożliwiłoby monitorowanie ogromnej liczby pomiarów aby osiągnąć maksymalną jakość zgodnie 

z zaleceniami producenta, a także optymalne zaplanowanie produkcji. Wszystkie te wymagania zostały 

spełnione przez rozwiązania STATISTICA. 

Przebieg wdrożenia 

„Wdrożenie oprogramowania STATISTICA było bardzo proste dzięki przyjaznemu dla użytkownika środowisku, 

dzięki czemu nie musieliśmy odbywać dodatkowych szkoleń. Wdrożenie kolejnego modułu, STATISTICA 

Automatyczne Sieci Neuronowe, również przebiegło bardzo sprawnie, co wyraźnie wskazuje na poziom 

zaawansowania tego narzędzia”, powiedział Václav Křapáček, Kierownik Działu Technologii w oddziale 

w Litvínovie. 

„Jeśli chodzi o wzajemną komunikację i wsparcie 

muszę powiedzieć, że współpraca ze StatSoft 

odbywa się w przyjaznej atmosferze i jest 

absolutnie profesjonalna. Chciałbym ponadto 

dodać, że biorąc pod uwagę możliwości 

STATISTICA, jej cena jest bardzo korzystna.“ 

Václav Křapáček 

Kierownik Działu Technologii  

Oddział Litvínov 



 

 

 

 

 

Współpraca ze StatSoft 

“Podobnie jak w przypadku wdrożenia, również w trakcie użytkowania oprogramowania nie wystąpiły żadne 

problemy, które wymagałyby interwencji ze strony StatSoft”, powiedział Václav Křapáček. „Jeśli chodzi 

o wzajemną komunikację i wsparcie muszę powiedzieć, że współpraca ze StatSoft odbywa się w przyjaznej 

atmosferze i jest absolutnie profesjonalna. Chciałbym ponadto dodać, że biorąc pod uwagę możliwości 

STATISTICA, jej cena jest bardzo korzystna”. 

Wyniki 

Nowe narzędzia STATISTICA są wykorzystywane do utrzymania stałej jakości produktów oraz przewidywania 

i planowania wielkości produkcji adekwatnie do zapotrzebowania rynku. Ponadto, w celu bieżącego opisu 

procesów produkcyjnych w trakcie produkcji – co do niedawna było niemożliwe – zaczęto korzystać 

z kolejnych aplikacji z rodziny STATISTICA: STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe. Oprogramowanie to 

pomoże znacznie obniżyć koszty związane z tymi działaniami.  

O Česká rafinérská 

Česká rafinérská jest największą firmą przetwórstwa ropy naftowej w Republice Czeskiej. Firma jest spółką 

zależną Unipetrolu, Eni i Shell. Produkty przetwórstwa uzyskiwane w rafineriach w Litvínovie oraz Kralupach 

nad Vltavou sprzedaje do klientów w Czechach i za granicą. 

O StatSoft 

Założony w 1984 StatSoft Inc. jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania 

analitycznego, mającym blisko 30 biur na całym świecie i miliony użytkowników swojego oprogramowania 

STATISTICA. StatSoft dostarcza rozwiązania Manufacturing Process Intelligence pomagające 

przedsiębiorstwom z różnych dziedzin lepiej spełnić wysokie wymogi odnośnie sterowania, monitorowania 

i dokumentowania narzucane przez instytucje nadzorcze. Rozwiązania StatSoft pomagają także udoskonalać 

produkty i wyniki procesów. Oferując zestaw narzędzi do sterowania jakością analizy danych STATISTICA, 

StatSoft jest zaufanym partnerem wielu firm, pomagając im w ograniczeniu czasu i kosztów analiz, 

poprawieniu dokładności, zmniejszeniu ryzyka i usprawnieniu wykonywania zadań. 

 

 


