Tworzymy
bezpieczne rozwiązania
dla przemysłu.

POZNAJ NAS

O firmie

IMI POLSKA jest ﬁrmą od początku budowaną w oparciu o system wartości. Każda z nich jest wspierana
poprzez konkretne działania.
I tak np. ciągłe doskonalenie i rozwój jest wspierane poprzez cotygodniowe szkolenia, które organizujemy
w zespołach. Inżynierowie dzielą się swoją wiedzą z kolegami, menedżerowie szkolą z komunikacji, a pracownicy
produkcji przekazują najlepsze praktyki pozostałym.

Nasze wartości

1

ciągłe doskonalenie i rozwój

4

odpowiedzialność

2

innowacyjność przy zachowaniu
standardów

5

duch pracy zespołowej

3

pozytywne nastawienie

6

satysfakcja z pracy

NASZA OFERTA

Skupiamy się głównie na 5 branżach

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Pozostałe branże:

AUTOMOTIVE

ELEKTROTECHNICZNA

FARMACEUTYCZNA

FMCG

KOSMETYCZNA

SPOŻYWCZA

ROLNICZA

DRZEWNA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Nasze usługi

Główną specjalizacją IMI-Polska Sp. z o.o. jest projektowanie, integracja i budowa maszyn, urządzeń oraz linii
produkcyjnych w przemyśle.

Budowa maszyn i linii
produkcyjnych

Roboty przemysłowe
i stanowiska

Przemysł 4.0

Automatyka
przemysłowa

Wsparcie technologiczne

Outsorcing Inżynierów

Projektowanie
Inżynieryjne

Uniwersalna platforma
maszynowa

Certyﬁkacja C E
- Bezpieczeństwo Maszyn

CO NAS WYRÓŻNIA?

Strategia
Safety

W naszej pracy priorytetem jest bezpieczeństwo. Ma ono dla nas wiele wymiarów, dlatego stworzyliśmy strategię
SAFETY (Secure, Agile, Fixed price, Engineering, on Time, Yield), która je gwarantuje na wszystkich płaszczyznach
współpracy, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Wierzymy, że właśnie w niej tkwi nasz sukces.
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SECURE

SECURE

Y

AGILE

bezpieczeństwo inwestycji

bezpieczeństwo sukcesu projektu

FIXED PRICE

ENGINEERING

bezpieczeństwo budżetu klienta

bezpieczne rozwiązania inżynieryjne

ON TIME

YIELD

bezpieczeństwo wykonania
prac na czas

pamiętamy i dbamy o bezpieczeństwo
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YIELD
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ON TIME

FIXED PRICE
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ENGINEERING

Twojego biznesu

IMI W LICZBACH

Dlaczego
IMI Polska?

Naszą misją jest być liderem rozwiązań w zakresie inżynierii i automatyki przemysłowej projektując
i dostarczając produkty wysokiej jakości w których bezpieczeństwo użytkownika jest na I miejscu.

PONAD
PONAD

BLISKO

100

200

ZREALIZOWANYCH
PROJEKTÓW

SPECJALISTÓW
W GRUPIE

7000 m2
POWIERZCHNI

PONAD

20
KLIENTÓW

Zaufali nam

Nasi klienci

Zaufało nam wiele firm polskich i zagranicznych. Poniżej skrócona lista referencyjna

DLACZEGO IMI POLSKA?

Społeczna
odpowiedzialność
biznesu
Nasza strategia opiera się na:
wsparciu organizacji charytatywnych

organizacji programów stażowych dla młodych absolwentów

dbałości o stosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie
z wysoką sprawnością

ciągłemu inwestowaniu w poprawę bezpieczeństwa naszych
rozwiązań

IMI POLSKA rozumie wyzwania dzisiejszego świata dlatego wspiera działania mające na celu
zarówno poprawę bezpieczeństwa pracowników, edukację, a także dbałość o wpływ na
środowisko naturalne.

LOREM IPSUM

Etapy
współpracy
Współpraca dzieli się na sześć etapów.

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

1

2

3

Badanie potrzeb
klienta

Przygotowanie
koncepcji
ofertowej oraz
wycena

Projekt w środowisku
3D, symulacje i analizy,
akceptacja projektu

ETAP 5

ETAP 4

5

4

Walidacja oraz FAT
(Factory Acceptance
Test) w siedzibie IMI
POLSKA

Produkcja, montaż
stanowiska
i inii produkcyjnej

Na każdym z nim dbamy o to, aby nasi klienci

czuli się bezpiecznie przeprowadzeni przez
proces inwestycyjny.
ETAP 6

Dostawa i rozruch
u klienta

ETAPY WSPÓŁPRACY

Etap 1 i 2

1

Badanie potrzeb klienta

To bardzo ważny etap na którym zbieramy informacje o potrzebach naszych
klientów. Bardzo często okazuje się, że pierwotne potrzeby można rozwiązać

na wiele różnych sposobów.
Na tym etapie deﬁniujemy zarys projektu oraz to w jaki sposób podejść do
rozwiązania problemów naszych klientów.

2

Przygotowanie koncepcji ofertowej oraz wycena

Podczas przygotowania koncepcji ofertowej pracujemy wspólnie z klientem
nad rozwiązaniami technicznymi. Badamy realność wykonania oraz wstępnie
analizujemy zasadność rozwiązań w odniesieniu do budżetu klienta oraz stopy

zwrotu (ROI).

ETAPY W S P Ó Ł PR ACY

3

Projekt w środowisku 3D, symulacje i analizy,
akceptacja projektu

Projekt w środowisku 3D to nie tylko wizualizacja rozwiązań, ale także opracowanie
technologii wykonania, zaplanowanie montażu, sposobu serwisowania,
konsultowanie tych rozwiązań z klientem. Na tym etapie bardzo ważne jest także
kontrolowanie proponowanych rozwiązań w odniesieniu do budżetu klienta. To na
tym etapie dbamy o implementowanie naszych standardów oraz rozwiązań takich
takich jak np. SMED czy POKA-YOKE. Na tym etapie są wykonaywane także
wszelkie analizy MES, DFMEA, analizy kinematyczne oraz dynamiczne.

4

Produkcja, montaż stanowiska i linii produkcyjnej

Po akceptacji projektu przystępujemy do wykonywania linii.
Na tym etapie wykonywane są zakupy potrzebnych elementów do zbudowania linii
takich jak sterowniki, elementy bezpieczeństwa, napędy itp. W naszym zakładzie
produkcyjnym powstają elementy mechaniczne oraz konstrukcyjne. Następnie
wykonujemy montaż wszystkich elementów tworząc gotowe urządzenia.

Etap 3 i 4

ETAPY WSPÓŁPRACY

Etap 5 i 6

5

Walidacja oraz FAT (Factory Acceptance Test)
w siedzibie IMI POLSKA

FAT to bardzo ważny etap w produkcji maszyn i linii. Podczas testu sprawdzamy
zgodność projektu z wymaganiami klienta. Dajemy możliwość uczestniczenia
w takim teście klientom w naszym zakładzie produkcyjnym.

6

Dostawa i rozruch u klienta

Ostatni etap to uruchomienie linii u klienta. Nasz zespół wykonuje rozruch pod
nadzorem, a także szkoli pracowników klienta z obsługi nowej linii produkcyjnej.

Strategia
SAFETY
- poznaj nasz
sposób
zarządzania
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STRATEGIA SAFETY - SECURE

Bezpieczeństwo
finansowe

W jaki sposób dajemy gwarancje bezpieczeństwa ﬁnansowego?
Jesteśmy transparentni ﬁnansowo. Analiza przez BISNODE
ocenia nasze credibility jako ryzyko transakcyjne mniejsze niż
przeciętna rynkowa.
W 2019 roku zostaliśmy wyróżnieni Certyﬁkatem
Wiarygodności Biznesowej przez tą wywiadownie:

STRATEGIA SAFETY - AGILE

Środowisko
projektowe

Jesteśmy ﬁrmą, która pracuje w oparciu o tzw. strukturę projektową.
Powołaliśmy w ﬁrmie PMO (Project Mangement Oﬃce) które odpowiada m.in. za:
zarządzanie portfelem projektów
kształcenie kadry menedżerskiej
zarządzanie projektami
wdrażanie metodyki zarządzania projektami w ﬁrmie
tworzenie metod i standardów

Korzyści
ujednorodnienie działań projektowych
lepsze wykorzystanie zasobów
mniejsza potrzeba restrukturyzacji

IMI Polska to ﬁrma inżynieryjna, która pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami.
Rozumiemy zmieniające się potrzeby klientów także w trakcie projektu. Aby w sposób
właściwy zarządzać projektami stosujemy podejście Agile w zarządzaniu projektami.

Podstawowe narzędzia:
analiza ryzyka projektowego (FMEA)

Poziomy
poziom zarządzania – planowanie , koordynowanie, motywowanie
poziom wykonania – realizacja planu projektu, monitorowanie budżetu

rejestr zagadnień projektowych (RZP)

harmonogramy projektów

plan ﬁnansowy (budżet projektu) plan ﬁnansowy
realizacji projektu
liczbowe wyrażenie planu
działań w projekcie umożliwiający pomiar
wykonania projektu w kategoriach ﬁnansowych

Procesy
Planowanie
głównie monitorowanie, które działania opóźniają cały projekt
(tzw. ścieżka krytyczna)
Zapewnienie
działania, które maja doprowadzić do tego aby w trakcie realizacji projektu
jakość była osiągnięta

JAKOŚĆ W PROJEKCIE
DEFINIUJEMY POPRZEZ DWA
POZIOMY I TRZY PROCESY:

Kontrola
sprawdzenie, na ile uzyskany poziom jakościowy wyrobów odpowiada
zaplanowanemu (narzędzia – SPC, analiza błędów FMEA)

STRATEGIA SAFETY - FIXED PRICE

Bezpieczeństwo
budżetu

Nikt nie lubi niespodzianek, dlatego dokładamy wszelkich starań,
aby nasi klienci czuli się bezpiecznie w zakresie budżetu projektu.
Zasada stałej ceny jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów.

Aby dotrzymać umowy zarządzamy budżetem projektu
w odniesieniu do ofert poprzez:
rejestry jakości
analizę MoSCoW

STRATEGIA SAFETY - ENGINEERING

Bezpieczeństwo
rozwiązań

Bezpieczeństwo rozwiązań inżynieryjnych jest dla nas bardzo istotne. Nasi inżynierowie
są ciągle szkoleni w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Jesteśmy także ﬁrmą, która
przeprowadza audyty bezpieczeństwa maszyn w różnych zakładach produkcyjnych.
Jako producent maszyn nadajemy znak CE i wydajemy deklaracje zgodności
w oparciu o obowiązujące przepisy UE.
W trakcie projektów oprócz analizy ryzyka (PN-EN ISO 12100), badania norm
zharmonizowanych dla danego typu urządzenia, przeprowadzamy analizy MES,
DFMEA i inne potrzebne, aby gwarantować bezpieczeństwo naszych rozwiązań.

STRATEGIA SAFETY - ON TIME

Zarządzanie czasem to nie tylko harmonogram.

Zarządzanie
czasem

Działamy w oparciu o tzw. Metodę łańcucha krytycznego, która jest rozwinięciem standardowej
ścieżki krytycznej.
Monitorujemy zadania i bufory czasowe na ścieżce krytycznej z największą starannością
i rozumiemy związane z tym ograniczenia.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

1

2

3

4

Tworzymy WBS
(Work Breakdown Strukture)

Tworzymy sieć
połączeń wytyczając
ścieżkę krytyczną

Analizujemy pod
kątem potrzebnych zasobów

Tworzymy harmonogram
w oparciu o realne zasoby
i ryzyka w odniesieniu do
budzetu klienta

STRATEGIA SAFETY - YIELD

Dbanie o zysk
klientów

O zysku naszych klientów pamiętamy na etapie projektowania analizując m.in.
stopę zwrotu z inwestycji (ROI) biorąc pod uwagę koszty serwisowe, przeglądów

Dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów i dlatego tworzymy standardy
i dbamy o ich utrzymywanie.
Analizujemy podczas projektów kiedy zasadne biznesowo jest np. stosowanie
rozwiązań POKA YOKE, SMED lub zagadnień związanych z TPM takich jak np. OEE

LEAN
MANUFACTURING

SYSTEM

O

T

czy też koszty utrzymania ruchu danej linii.
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Kontakt
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