
Krótsze cykle „życia” produktu wraz 
z większym zróżnicowaniem oznaczają, 
że udział kosztów oprzyrządowania 
w całkowitych kosztach linii produk-
towej stale rośnie. Dlatego koszty 
oprzyrządowania stają się kluczowym 
przedmiotem zarządzania kosztami 
– zarówno w produkcji narzędzi i form, 
jak i zakupach części.

Presja na marżę sprawia, że koszty 
oprzyrządowania stanowią ważny 
fundament powodzenia produktów 
– w wycenie kosztów i w analizie cen 
zakupu oprzyrządowania. Posiadanie 
szczegółowej i wiarygodnej informacji 
o kosztach oprzyrządowania we wcze-
snych fazach rozwoju produktu ma 
coraz większe znaczenie.

Firmy wytwarzające oprzyrządowania 
stają przed wyzwaniami szybkiego 
wykonywania rzetelnych wycen i prze-
jrzystych zestawień kosztowych. 
Z drugiej strony nabywcy narzędzi 
muszą stale optymalizować wydatki 
ponoszone na oprzyrządowanie 
i zapewnić lepszą jakość oferty dostaw-
ców. Ze względu na wzrost stopnia 
złożoności oprzyrządowania i coraz 
mniejsze serie produkcyjne, zachowanie 
tej równowagi stanowi wyzwanie nawet 
dla doświadczonych specjalistów 
w zakresieoprzyrządowania i udaje się 
tylko przy pomocy bardzo wydajnego 
systemu obliczającego koszty, który 
dostarcza szybsze, dokładniejsze 
i bardziej zrozumiałe wyniki na bazie 

parametrycznych modeli.

Oprogramowanie Teamcenter® służące 
do wyceny oprzyrządowania pomaga 
w realizacji tych wymagających zadań. 
Funkcja wyceny oprzyrządowania (Tool 
Costing) umożliwia tworzenie koszto-
rysów oprzyrządowania wraz ze 
szczegółowymi zestawieniami kosztów 
w krótszym czasie. Można łatwo 
zarządzać wersjami oprzyrządowania 
i zmianami, a także zabezpieczyć wiedzę 
związaną z obliczeniami wewnątrz 
firmy. Możliwości te stanowią znaczne 
udoskonalenie w stosunku do rozwiązań 
niezintegrowanych, które nadal są 
w powszechnym użyciu. 

Wycena oprzyrządowania na bazie 
projektu 3D
Oprogramowanie Tool Costing umożli-
wia parametryczne obliczenie kosztów 
oprzyrządowania wykonywanego 
różnymi technologiami takimi jak for-
mowanie wtryskowe, odlewanie 
wysokociśnieniowe, tłoczenie wielotak-
towe, cięcie laserowe i inne. Aby 
przystąpić do wykonywania obliczeń, 
należy po prostu wybrać technologie 
oprzyrządowania i opisać geometrię 
części. Możliwe jest wykonywanie 
bezpośredniej analizy i importu projek-
tów trójwymiarowych 3D typu CAD 
modeli części z systemów, takich jak 
oprogramowanie  NX™ i Catia®, z neu-
tralnych formatów wymiany, takich jak 
Initial Graphics Exchange Specification 
(IGES) lub format JT™ lub poprzez 
ręczne wprowadzenie wartości. Seria 
standardowych funkcji wizualizacyjnych 
w narzędziach 3D, takich jak pomiary 
i przekroje, pozwala na łatwe i szybkie 
rozpoznanie licznych cech części: pod-
cięcia, naby, ożebrowania i inne. Takie 
cechy części są powiązane z informacją 
kosztową w wycenie oprzyrządowania 
(Tool Costing).
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Korzyści
• Lepsze zrozumienie czynników kosz-

totwórczych i ich wpływu na koszt

• Lepsze zarządzanie wiedzą dla wszyst-
kich zleceniodawców i analityków cen

• Wsparcie w negocjacjach struktury 
kosztów oraz spotkaniach (warsz-
tatach) z udziałem producentów 
i dostawców oprzyrządowania

• Zmniejszone wydatki na 
oprzyrządowanie i lepsza efektywność 
wycen 

• Osiąganie kosztów docelowych 
poprzez szczegółową i weryfikowalną 
analizę kosztu oprzyrządowania

• Zatrzymanie wiedzy na temat kosz-
tów wewnątrz firmy dzięki 
obliczeniom opartym o bazę danych

• Zredukowany czas i wysiłek potrzebny 
do przygotowania zestawień 
kosztowych

• Wzmocniona pozycja w negocjacjach 
cenowych z dostawcami

• Lepsza stopa zwrotu z inwestycji 
dzięki obliczaniu wariantów wykony-
wanego oprzyrządowania i zmian

Podsumowanie
Globalne rynki i rosnąca presja na 
redukcję kosztów wymagają profesjo-
nalnego zarządzania kosztami 
w zakresie form i oprzyrządowania. 

Tool Costing - wycena 
oprzyrządowania

Więcej transparentności dla wyceny 
narzędzi

http://camdivision.pl/pl/produkty/tool-costing
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Dane referencyjne do rzetelnej  
analizy kosztów
Narzędzia do wyceny oprzyrządowania 
(Tool Costing) oferują dostęp do szerok-
iego zbioru danych źródłowych. Dobór 
profili i lokalizacji z tej bazy danych 
źródłowych pozwala na wykorzystanie 
wstępnie skonfigurowanych danych, 
takich jak specyfikacje, techniki produk-
cji i stawki godzinowe. Informacje te 
mogą zostać także skonfigurowane 
w sposób spełniający wymagania 
klientów. W efekcie otrzymujemy 
wycenę oprzyrządowania o wysokim 
poziomie szczegółowości, która pozwala 
użytkownikowi na elastyczność 
w tworzeniu zestawień kosztowych.

Zintegrowana baza wiedzy dostępna 
w systemie Teamcenter zawiera takie 
dane referencyjne, jak koszty pracy, 
materiały, maszyny i procesy, a także 
zintegrowany kalkulator czasu cyklu, 
zapewniając ogólnofirmowy jednolity 
standard kalkulacji. Powoduje to wzrost 
transparentności, jakości i efektywności 

procesów kalkulacji. Dzięki takiemu 
całościowemu zrozumieniu procesów, 
można optymalizować koszty wytwarza-
nego i kupowanego oprzyrządowania.

Analiza ceny zakupu
Aby realizować zadania w obrębie 
analizy ceny zakupu, inżynierowie 
kosztów mogą wykorzystywać funkcję 
wyceny oprzyrządowania w celu wyko-
nywania obliczeń sprawdzających 
wiarygodność kalkulacji ich dostawców. 
Mogą oni wykorzystywać informacje 
systemu Teamcenter, takie jak dane 
odnośnie technologii, opisy części lub 
dane 3D do tworzenia kalkulacji kosz-
towych przy użyciu metodologii 
parametrycznej. Generalnie, zamawia-
jący mogą oczekiwać znacznie więcej 
niż tylko narzędzia cenowego. W efekcie 
tego, dostawcy mogą przedkładać swoje 
wyceny w postaci zestawień kosz-
towych. Wycena oprzyrządowania (Tool 
Costing) umożliwia kupującemu łatwe 
zaimportowanie szablonu zestawienia 
kosztów i natychmiastowe porównanie 
z własnymi obliczeniami sprawdzają-
cymi. Różnice w obliczeniach 
natychmiast stają się widoczne i sta-
nowią podstawę w dyskusji 
merytorycznej między działem zakupów 
a dostawcą.

Dzięki możliwościom wyceny 
oprzyrządowania (Tool Costing), naby-
wcy oprzyrządowania w sposób 
przejrzysty znają skład cen i odpowied-
nie czynniki kosztotwórcze i mogą 
szczegółowo oceniać wyceny w oparciu 
o koszty i technologię.

TEAMCENTER

Cechy
• Parametryczna metoda na bazie  

projektu 3D

• Elastyczne obliczenia kosztów i indy-
widualne raporty

• Ogólnofirmowe zarządzanie wiedzą 
w oparciu o platformę bazy danych

• Import i eksport dostosowanych  
arkuszy zestawień kosztowych

• Rzetelne obliczenia sprawdzające

• Obsługa wszystkich głównych tech-
nologii oprzyrządowania: formowanie 
wtryskowe, odlewanie, tłoczenie 
postępowe, cięcie laserowe

• Profile oprzyrządowania umożliwia-
jące elastyczne dostosowanie do 
indywidualnych uwarunkowań

Metody parametryczne

Import zestawień kosztów w wycenie oprzyrządowania (Tool Costing) oraz porównanie z oblicze-
niem sprawdzającym.

Technologia 
oprzyrządowania Geometria części Profil i lokalizacja

Koszty 
oprzyrządowania/

kosztorys

Obsługiwane różne 
technologie 
oprzyrządowania
• Formowanie wtryskowe
• Odlewanie 

wysokociśnieniowe
• Laser
• Tłoczniki wielotaktowe
• Tłoczniki transferowe

Wprowadzenie para-
metrów geometrii 
poprzez
• Analizę danych 3D
• Manualnie
Zaawansowane roz-
poznawanie cech
• Podcięcia
• Ożebrowania
• itp.

• Zapewnione 
narzędziownie 
referencyjne (kraje)

• Zapewnione dane 
bazowe dla materiałów, 
kosztów procesu itp.

• Profile referencyjne dla 
odpowiednich 
technologii

• Możliwość rozbudowy 
przez klienta

Odpowiednie raporty
• Szczegółowe 

zestawienie kosztów
• Konfigurowalne 

raporty zawierające 
zestawienie kosztów



Tool Costing
TEAMCENTER

Obliczanie kosztów docelowych
Dla producentów narzędzi, zwiększanie 
stopnia zróżnicowania produktu oraz 
krótsze cykle „życia” produktów 
oznaczają zwiększoną ilość pracy 
wskutek większej liczby zapytań ofer-
towych (RFQ). Proces wyceny musi być 
wiarygodny, nie może być kosztowny 
i musi zapewniać precyzyjne kalkulacje 
oraz możliwość sporządzania transpar-
entnych podziałów kosztowych 
w krótkim okresie czasu.  

Parametryczna metodologia obliczeń 
w wycenie oprzyrządowania (Tool 
Costing) zapewnia optymalną równow-
agę pomiędzy dokładnością a wkładem 
czasu. Producenci korzystają z zinte-
growanego kalkulatora czasu cyklu, aby 
określać czasy cykli i tym samym 
uwzględniać własne zdolności produk-
cyjne. Symulacje technicznych 
i ekonomicznych scenariuszy pomagają 
producentom oprzyrządowania uzyskać 
skuteczne odpowiedzi na następujące 
pytania:

• Gdzie produkować?

• Jaki jest wpływ zmian czynników 
komercyjnych, takich jak wielkość 
produkcji, surowce lub ceny zakupu 
części?

• Jaki jest wpływ zmian parametrów 
technicznych, takich jak zmiany pro-
duktu lub projektu, technologie 
produkcji i materiały?

Wycena oprzyrządowania (Tool Costing) 
pozwala producentom oprzyrządowania 
również na łatwe dokumentowanie 
historii i zmian kosztów oraz na szybkie 
i elastyczne generowanie wymaganych 
zestawień kosztowych w szablonach 
klienta.   W przypadku powracających 
zmian, możliwość szybkiego i bezpiec-
znego tworzenia zestawień kosztowych 
przy pomocy systemu Teamcenter daje 
producentom oprzyrządowania prze-
wagę konkurencyjną.

Wspólna platforma dla kosztów pro-
duktu i narzędzi
Jakość i konstrukcja oprzyrządowania 
wpływa nie tylko na koszty 
oprzyrządowania, ale także na koszt 
jednostkowy wytwarzanych części. 

Zoptymalizowane oszacowanie kosztu 
całkowitego wymaga ogólnej oceny 
kosztów części i oprzyrządowania. 
W praktyce, większości firm brakuje 
zintegrowanego systemu kalkulacji 
kosztów części i oprzyrządowania, przez 
co ocena kosztu całkowitego jest często 
trudna lub niemożliwa.

Rozwiązanie w systemie Teamcenter 
oferuje wyjątkową możliwość określenia 
interakcji między kosztami 
oprzyrządowania a komponentu przy 
różnych ilościach, zapewniając jed-
nocześnie wiarygodność 
i transparentność projektu 
oprzyrządowania. Aby przeprowadzić 
wycenę produktu (Product Costing), 
można stosować połączenie wyceny 
oprzyrządowania (Tool Costing) oraz 
oprogramowanie Teamcenter, tworząc 
w pełni zintegrowane rozwiązanie 
obliczeniowe. Ponadto, koszty 
oprzyrządowania w ramach zintegrowa-
nego rozwiązania są ujmowane 
całościowo w zestawieniach mate-
riałowych oraz programie produktu/
projektu. Zmiany kosztów mogą być 
automatycznie aktualizowane na pozio-
mie produktu i projektu.

Kalkulacja kosztu oprzyrządowania generowana w narzędziu do wyceny oprzyrządowania  
(Tool Costing).
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NX, Parasolid, Solid Edge, Syncrofit, Teamcenter 
oraz Tecnomatix są znakami towarowymi 
Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc. lub jej filii w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie 
pozostałe logotypy, znaki towarowe, zas-
trzeżone znaki towarowe lub znaki usług należą 
odpowiednio do ich właścicieli.
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