Очекивања
• Могућност планирања и терминирања производње
• Праћење производње у реалном времену уз могућност правовремене реакције на
поремећаје у производњи
• Интуитиван и кориснички оријентисан софтвер који је у стању да испрати потребе
производње

Софтверска решења
• SIMATIC IT AS PREACTOR
Софтвер за фино планирање и терминирање
• OPERA MES
Производни извршни систем за управљање производњом, материјалом, одржавањем
и квалитетом у реалном времену.

• Водећи светски произвођач софтвера за планирање производње
и распоређивање операција.
• Више од 20 година искуства са технологијама планирања и распоређивања.
• Присутан у више од 4.500 компанија у 88 држава.
• Партнерство са више од 400 компанија за локалну подршку широм света.
• Siemens

Заступљеност по секторима

Референце

Индустрија

Компанија

Метална

Monting SK, Trimo, Alcan, Alcelor-Mittal, Corus, Crown, Vallourec

Амбалажа

Enegizer, Enestia, Field, Huhtamaki, Mead Westvaco, SCA

Папир

International Greetings, Thilmany, Whatman International

Фармација

Genzyme, GSK, Lonza, Merck, Pfizer, Schering Plough

Пластика

Fluidmaster, Vivapen, Plastika Skaza, Betts, Foilex, Saint Gobain

Штампање

Legoprint, Opolgraph, Quebicor World, Security Printing

Текстил/одећа

Konus Konex, Aquacolor, Fred J Miller, Haco, Interface, Julius Zorn

Кожа/гумарство

Savatech, DSI, Dunlop, Goodyear, Silflex, Sundaram

Транспорт/логистика

Alstom Traincare, DB Coal Terminal, Teck Coal, VIE

Референце

Индустрија

Компанија

Аутомобилска

Kolektor ATP, Plastoform, Peugeot,Scooter, Toyota, Williams F1

Авио

Contour Seating, Eurocopter, Lockheed Martin

Напитци

Coca Cola, Diageo, Remy-Martin, Highland Spring

Хемија

Chr. Hansen, Doeflex Vitapol, HCA, PPG, Total Oil, US Paint

Потрошна роба

Boots, Procter & Gamble, Imperial Tobacco

Електроника

Seltron, Metrel, Flextronics, GE, Jabil, Lacroix, Toshiba, Vector

Исхрана

Frutarom Etol, Bakkavar, LSG Skychefs, Muller, Premier Foods

Намештај/дрвна
индустрија

LIP Bled, Jera-Mix, Ligne Roset, Recticel, Schiavello, Steinhoff

Машинска индустрија

Alstom, Metrel Mehanika, APV, GKN, Siemens, Technip, Weatherfords

Карактеристике
• Распоређивање операција на ресурсе у
правцу напред, назад или у оба смера.
• напредни алгоритми за оптимизацију
времена подешавања – припремно време.
• Постављање више ограничења (машине,
радна снага, алати, …) за сваки оперативни
корак.
• Повезивање (pegging) налога набавке,
продаје и производње у складу са одређеним
правилима.

Карактеристике
• Планер добија комплетну слику о:
 захтевима ,
 капацитетима,
 употреби ресурса,
 редоследу операција (распоред),
 процењено време завршетка за сваку операцију на
гантограму.
• Планер може ручно пребацивати операције, мењати
приоритете и манипулисати распоређивањем и на тај
начин реаговати на промене ситуације.
• Пре коначне одлуке о променама, планер види све
последице које одређене промене изазивају.

Зашто изабрати ово решење?
• Више од 20 година искуства у планирању и распоређивању, део Сименса.

• Присутан у 4.500 компанија у 88 држава.
• Партнерство са више од 400 компанија за локалну подршку
15% - 20% повећање продуктивности - више за исти рад

40% - 50% смањење залиха сировина – усклађивање набавке са остваривим планом производње
40% - 50% смањење времена у производњи – смањује радове у току, полупроизводи који чекају
(WIP) и који успоравају ток производње
50% - 90% повећање испоруке на време
• Присутан у свим индустријама!

MES- Дефиниција система за управљање производњом
MES (Manufacturing Execution System) је фабрички информациони
систем који управља и контролише цели производни процес, од
издавања налога до готовог производа, са циљем постизања високог
квалитета у производњи.
Идеално је постављен између ERP и SCADA/PLC и
управља производним процесом на интегрисан и
ефикасан начин, с циљем попуњавања јаза између
управљања и нивоа извршења, комуницирањем са
свим производним ресурсима: операторима,
машинама/опреме/линија, алата и читавог
аутоматизованог нивоа производног процеса.

Међународна дистрибутивна мрежа
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Карактеристике
КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛОМ

Управљање пословним моделом
Управљање производима
Управљање радним налогом
Електронска дистрибуција задатака/докумената
Прикупљање података о производњи
Управљање фабрикама без папира
Праћење у реалном времену и надзор
ОЕЕ израчунавање и анализа учинка
Wеб анализа производње
Интерфејс пословних апликација

•
•
•
•
•
•
•

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ
•
•
•
•
•

Превентивно одржавање
Управљање кваровима
Управљање одржавањем средстава
Аутономно одржавање
Предвидиво одржавање
(ОДРЖАВАЊЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ)
• Потрошња резервних делова / материјала
• Анализа учинка у одржавању

Аутоматска идентификација материјала
Управљање магацином/локацијом/серија
Прихватање/испорука робе
Управљање одабиром материјала
Коришћење материјала
Мониторинг нивоа залиха и анализа
Повезивање аутоматских складишта

ПРИКЉУЧЕЊЕ УРЕЂАЈА
•
•
•
•

Протоколи и управљање логичким везама уређаја
Аутоматско прикупљање података са уређаја
Аутоматско дистрибуција података на уређај
Контролна табла у реалном времену

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
• Провера налога / контрола квалитета
• Управљање инструменталним / визуелним тестовима
• Прикупљање и управљање резултатима теста
• Надгледање серијских бројева / серија / провера
квалитета
ПРАЋЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ & ГЕНЕАЛОГИЈА
• Серије/ Сериајски бројеви. Генерисање и управљање
• Тражење и надгледање серије / серије бр.
• Праћење/ генерисање серије / серијски број.
• Аутоматска идентификација серије / серије бр.
КОНТРОЛА ПРОЦЕСА (СПЦ)
• Управљање процесним подацима
• Аутоматско сакупљање података процеса
• Праћење у реалном времену података о процесу
• СПЦ / Анализа контролних графикона

Управљање производњом
Омогућава управљање, праћење и надзор свих производних активности унутар фабрике,
како би се омогућило аутоматско прикупљањне података и управљање у реалном времену и
надзор над производњом
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управљање моделом компаније
Менаџмент производа
Управљање радним налогом
Напредно планирање и распоређивање
Електронска дистрибуција задатака / докумената
Прикупљање података о производњи
Управљање фабриком без папира
Праћење и надзор у реалном времену
ОЕЕ калкулација и анализа учинка
Web aналитика постројења
Интерфејс пословних апликација

Шта се тренутно дешава у производњи?

Пример интерактивне мапе производних погона, где се могу приказати све производне машине
с њиховим статусом и детаљним информацијама шта се производи.

Зашто ми подаци у производњи нису бољи?

Контролна табла где можете приказати ОЕЕ, као и 5 главних
разлога неефикасности.

ОН ЈЕ НЕЗАВИСТАН? Интерфејс са било којим системом и било којим уређајем
 ОПЕРА може бити интегрисана са било којим ЕРП-ом
као и са другим пословним апликацијама (VMS, KA, HR ...)
 Већ је повезани са бројним ЕРП системима: SAP, SAP Business One, SAGE, DYNAMICS AX / NAV / 365,
ORACLE, EPICOR …и са локалним ЕРП производима.
 Може се повезати са било којим уређајем (машинама, опремом, мерним алатима ...) захваљујући
стандардним интерфејсима протокола и логици.
 Већ је повезана са бројним уређајима, контролним и надзорним системима (OPC сервер, OPC UA,
изворни управљачки програм Siemens S7 PLC ...).

Референце у било којој области производње

На веб локацији производа www.operames.it можете наћи све
референце подељене на производне секторе

Питања?

Радован Остојић (rade.ostojic@keyit.co.rs)

