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Digitalni dvojčki

Gartnerjeva raziskava z leta 2019 kaže, da kar 75 odstotkov podjetij, ki uporabljajo IoT, že
uporablja digitalne dvojčke, ali pa načrtuje njihovo uporabo v roku enega leta. Potencial digitalnih
dvojčkov pa se pojavlja tudi na drugih področjih, tudi tam kjer ne gre za klasičen IoT. Res, da je
najbolj enostavno razumeti digitalnega dvojčka pametnega avtomobila, ali pa digitalnega dvojčka
robota, vendar se kaže potencial teh digitalnih dvojčkov tudi na drugih, bolj mehkih področjih.
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Digitalni dvojčki 
Razumevanje 

Besedna zveza „digitalni dvojček“ se v obdobju zadnjih let pogosto pojavlja. Osnovna ideja je ta, da
digitalni dvojček pomaga pri delovanju in razumevanju stvarnega-fizičnega dvojčka. Digitalni dvojčki
so modeli, ki so sposobni na podlagi zahtev ponazoriti obnašanje realnih sistemov. Imajo popisane
lastnosti in definiran pravila delovanja, ki so podobna realnemu obnašanju sistemov.

V IT rešitvah se pojavljajo kot:

 programi – algoritmi, ki omogočajo preizkuse in simulacije in nam ni treba uničevati  fizičnih izdelkov   

 zapisi sprememb lastnosti, ki nam omogočajo, da lahko preko njih vodimo zgodovino izdelka oz. sistema v celotnem 

življenjskem ciklu

 zapisi vseh dogodkov in obnašanja izdelka, ki nam omogočajo razvoj novih izboljšanih izdelkov

 podatki in navodila za „kopiranje-kloniranje“ izdelkov in prenos lastnosti na nov izdelek

 zapis znanja-kompetenc osebe ter poti po katerih je te kompetence pridobila, kar omogoča optimalni prenos  na 

drugo osebo (mentorstvo, nasledstvo…)    
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Digitalni dvojčki 

Podjetje Kopa se z digitalizacijo dotika različnih področij od ERP, HRM, MES, EAM in
dokumentnega sistema. Digitalni dvojček, ki smo ga podprli v podjetju, kjer delajo butične
avtodome, je zanimiv zaradi svojega življenjskega cikla. Vse skupaj se namreč začne digitalno, že
takrat, ko se kupec začne zanimati za nakup in se najprej sreča z digitalnim dvojčkom, ko potrdi
naročilo pa postane ta dvojček njegov in potem je njegov ves čas izdelave in nato še ves čas
uporabe avtodoma.



DIGITALNO

Model izdelka 
oz. storitve, 

video vsebina, 
konfigurator-
specifikacija, 
dokumentacij, 

simulator…

Sistematično opisan in 
dokumentiran izdelek 

(video vsebina, 
konfiguracija –

specifike, 
modifikacije).

Vodenje vseh sprememb in 
nadgradenj, servisnih 

posegov, popravkov, odprave 
pomanjkljivosti, vodenje 
korespondence s kupci, 

zadovoljstva. Optimizacija 
delovanja. 

FIZIČNO

Izdelek oz. storitev, 
ki je fizično 

dostopna, ima 
lastnosti, ki so bile 

definirane pred 
nastankom. Sistem, 

ki bo dejanske 
podatke zapisoval v 
digitalnega dvojčka.

Izvajanje sprememb, 
fizično spremljanje 

parametrov delovanja, 
polnjenje baze v digitalnem 

dvojčku za optimizacijo 
delovanja.

PRED FIZIČNIM         OB NASTANKU       V PRIHODNOSTI

DIGITALNI DVOJČEK IZDELKOV IN STORITEV 
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Digitalni dvojčki – proces nastajanja izdelka

Digitalizacija procesov v podjetjih pomeni, da se ti odvijajo po digitalni poti, ki pa je lahko zaradi
optimizacije drugačna kot je bila pred tem in ravno v tem je smisel digitalizacije. Preslikava
procesov v digitalno obliko brez optimizacije ne prinese napredka in je lahko z vidika vloženega
časa ter stroškov neupravičena. Ne smemo pozabiti, da so v proizvodnih podjetjih ob vsej
digitalizaciji še vedno ključni analogni procesi nastajanja izdelkov, ki zahtevajo najvišjo možno
digitalno podporo in ne oviro. Najvišja podpora pa ne pomeni, da se v procesu samo nabira
ogromne količine podatkov, ki čakajo na to, da jih bo nekdo analiziral, ampak da se ti podatki
preko tako imenovanega digitalnega dvojčka z ustrezno vizualizacijo prikazujejo na način, da so
razumljivi in koristni odločevalcem.



DIGITALNO
Zapis normativov v 

strukturirani obliki (sestavnice, 
operacije, postopki), planiranje 

– razporejanje, izračun 
materialnih potreb, urniki 

kapacitet, programi za stroje.

BAZA ZNANJA Možnost 
simulacij dogajanja, 

optimizacija. Strojno učenje na 
podlagi podatkov. 

Prepoznavanje optimalnih 
vzorcev delovanja.

FIZIČNO
Nastavitve strojev, energije, 
material, normativi, znanje in 
spretnosti za izvedbo operacij 

in postopkov, sestava 
končnega izdelka.   

Avtomatske nastavitve strojev, 
optimizacija delovanja, 

odločanje o načinu delovanja 
na podlagi baze znanja. 
Polnjenje baze znanja z 
realnimi podatki (IoT). 

STANJE                           PRIHODNOST

DIGITALNI DVOJČEK NA PODROČJU PROIZVODNJE
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Digitalni dvojčki - kompetence

Drugo področje, ki se ga z digitalizacijo dotikamo, pa je področje kadrov in na tem področju je še
velik potencial za razvoj digitalnih dvojčkov. Kompetence (znanje, veščine….) osebe, ki so
zapisane v informacijskem sistemu, na nek način predstavljajo digitalnega dvojčka oz. DNK, ki je
še kako koristen, ko je v podjetju treba zagotoviti naslednika, zamenjavo, novo delovno mesto...
Ne samo, da imamo v takšnem sistemu zapisano, kakšne kompetence ima oseba, ampak imamo
tudi podatke o tem po kakšni poti so bile te kompetence pridobljene.



DIGITALNO
Zapis kompetenc v 

strukturirani obliki za vsako 
osebo, zgodovina 

pridobivanja, osebnostne 
lastnosti.

BAZA ZNANJA Nasledniki 
in zaposleni črpajo znanje iz 

sistema, kjer so 
kompetence zapisane 
(video vsebine, modeli, 

algoritmi…).

FIZIČNO
Oseba v določeni vlogi -

funkciji, ki opravlja naloge in 
je pri tem uspešna zaradi 

kompetentnosti in 
osebnostnih lastnosti.

Prenos kompetenc-znanja 
na naslednike in sodelavce, 

prikaz izvedbe zahtevnih 
nalog, specifičnih spretnosti 

(zajem video vsebin). 

STANJE                       PRIHODNOST

DIGITALNI DVOJČEK NA PODROČJU KADROV - KOMPETENC
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Digitalni dvojčki - procesi 

Ponudniki rešitev se teh digitalnih dvojčkov lotevajo na različnih področjih. Če začnemo pri
nabavi, se digitaliziran proces lahko vidi z več področij. V ERP sitemu je digitalni dvojček
dokumenta, ki je šel k dobavitelju. V dokumentnem sistemu je digitalni dvojček procesa
potrjevanja (worfklow). V tem celotnem toku dokumentov, so digitalni dvojčki vseh fizičnih in
elektronskih dokumentov. Podoba zgodba je v prodaji, le da je v tem primeru pot obrnjena, enako
pa so v ERP sistemu in dokumentnem sistemu vidni vsi dokumenti in tok potrjevanja. Skrbno
načrtovani porabniški vmesniki so pri vizualizaciji teh procesov izredno pomembni. Razumljive
ikone, jasni potrditveni gumbi, vizualizacija korakov v procesu obdelave dokumentov in
napredni iskalniki, so gradniki digitalnih dvojčkov, ki pomagajo pohitriti procese in povečajo
odzivnost sistema. Na področju proizvodne, so v vseh večjih podjetjih prisotni digitalni dvojčki
planske table, ki je srce proizvodnje. Naslednje področje, ki postaja s pomanjkanjem kadrov še
posebej pomembno, pa je vzpostavitev digitalnega dvojčka najboljšega mentorja. Z uporabo tega
digitalnega dvojčka skrajšamo čas uvajanja in prej dosežemo samostojnosti ter pričakovane
stopnje kompetenc novo zaposlenih.



PRED FIZIČNIM         OB NASTANKU         V PRIHODNOSTI

DIGITALNO
Model procesa, 

specifikacija, 
dokumentacija, zapis 

parametrov in 
kazalnikov. 

Nov model procesa, 
specifikacija, 

dokumentacija, 
spremljanje parametrov 
in kazalnikov v časovni 

vrsti.

Vodenje vseh 
sprememb procesa, 
spremljanje trendov 

parametrov in  
kazalnikov. 

Optimizacija. 

FIZIČNO

Proces, podatki, 
parametri – kazalniki 

(čas, količina, 
odzivnost…).

Primer: papirna 
likvidacija računa

Izvajanje novega 
procesa, posredovanje 

dejanskih podatkov 
digitalnemu dvojčku 

(čas, količina, 
odzivnost…).,

Izvajanje sprememb, 
spremljanje izvajanja 
sprememb, polnjenje 

baze v digitalnem 
dvojčku za 

optimizacijo procesa.

DIGITALNI DVOJČEK PROCESOV
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


