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Специализирани системи за автоматизация на 
леярски машини – топла и студена камера

Дозатор Спрейър Екстрактор



ЕМ 4K

Реинженеринг на универсални роботи



Реинженеринг на универсални роботи



Дизайн по задание на клиента
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Индустрия 4.0  
Реални предизвикателства в 
развитието на малкия и среден бизнес



Брой фирми в България 
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• Над 1 милион регистрирани фирми

• Ръст с 12 % спрямо 2008г. 

• Реално действащи са около 370 хиляди 

• Към декември 2017 г. регистрирани по

ДДС са над 300 хиляди фирми



Предизвикателства за МСП

 Липса на стратегия за внедряване на принципите на Индустрия 4.0

- Финансов и човешки ресурс 

- Ниво на дигитализация в България

*Digital Society and Economy Index 2017  - 27мо, предпоследно място 

*5% от МСП продават online, равняващо се на 1,7% от оборота на МСП



Предизвикателства за МСП

 Липса на универсални стандарти и защитата на лични данни 

- Copy/Paste 

- Cloud услуги и online транзакции 

- Защита на лични данни – General Data Protection Regulation (GDPR) 



Предизвикателства за МСП

 Реструктуриране на бизнеса

- Гъвкави производствени процеси 

- Автоматизиране на вътрешно-фирмени процеси 

- Ефективност и квалификация на персонала

- Ролята на мениджърите 



Индустрия 4.0 в Спесима ООД 



Индустрия 4.0 в Спесима ООД 



Стратегията на Спесима ООД

 Open source ERP система 

 Собствен сървър и фокусиран екип

 Отдел за внедряване на 

принципите на Индустрия 4.0 



Благодаря за вниманието!

Д-р инж. Венцислав Славков

www.Spesima.eu

http://www.spesima.eu/

