System Monitorowania Produkcji
Manufacturing Execution System (MES)
PlantMaster jest wiodącym systemem MES (System Monitorowania Produkcji) dla nieciągłych
systemów produkcyjnych. Jest to silne i obszerne narzędzie umożliwiające kadrze zarządzającej
osiągnąć doskonałość operacyjną i szybko reagować na zmieniające się warunki produkcji.
System PlantMaster jest sercem Industry 4.0,a Smart Factory oferuje zestaw modułów MES
z łącznością, wydajną pamięcią masową i bezpieczną komunikacją.
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Podłączenie maszyn do systemu
PlantMaster obsługuje oba sposoby połączenia maszyn z głównym
serwerem – zarówno bezprzewodowo jak i drogą kablową. Maszyny
wyposażone są w jednostki BMSvision do zbierania automatycznie,
jak również manualnie, danych lub połączone są bezpośrednio z
serwerem poprzez interfejs Ethernet.

Podłączanie zdalnych instalacji
PlantMaster obsługuje podłączenie wielu zakładów produkcyjnych
do jednego serwera centralnego. Dla zdalnych zakładów jednostki
danych BMSvision są podłączone do systemu PlantMaster za
pośrednictwem wewnętrznej firmowej sieci LAN. Dedykowany
„wielozakładowy moduł konsolidacji” na serwerze centralnym
PlantMaster umożliwia zintegrowane raportowanie dla wszystkich
zakładów w jednym środowisku raportowania.

Integracja z systemem ERP
ERP = Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobów
Przedsiębiorstwa). PlantMaster może zostać w prosty sposób
zintegrowany z systemem ERP klienta. Poprzez standardowy interfejs, baza danych o produktach i zamówieniach jest przesyłana z
systemu ERP do bazy danych.
Zintegrowana funkcja eksportu danych, pozwala na przesłanie i
wgranie danych dotyczących kalkulacji, produkcji, grafików, stanu
produkcji i wskaźników jakości produkcji z PlantMaster do systemu
ERP. PlantMaster używa standardowego protokołu TCP/IP do
komunikacji z komputerem użytkownika.

PEOPLESOFT

TM

Wymagania systemowe
PlantMaster jest oparty na systemie Windows i może być zainstalowany zarówno na systemach fizycznych, jak I zwirtualizowanych.
Aplikacja i baza danych mogą działać na osobnych serwerach. Baza
danych jest oparta na systemie Oracle lub SQL. Obsługiwane są
również platformy terminalowe, takie jak np. Citrix.
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Podłączenie maszyn do systemu PlantMaster
DU11 i DU9
DU9: Ekran dotykowy jednostki wprowadzania danych
Jednostki danych DU9
DU9, DU11 i DU15
DU15, gotowe do IoT, zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej
elastyczności i optymalnej przyjazności dla użytkownika. Wszystkie mają kolorowy ekran dotykowy i
graficzny interfejs użytkownika. Można je podłączyć za pomocą przewodowego Ethernetu, za pomocą
sprawdzonego interfejsu sieci bezprzewodowej BMSvision z interfejsem Bluetooth lub za pośrednictwem
sieci Wi-Fi klienta.

DU9

Jednostka wprowadzania danych DU11 rejestruje czas cyklu, wyprodukowaną ilość, czas pracy i
zatrzymań oraz umożliwia operatorowi wprowadzenie dodatkowych informacji, takich jak powody
zatrzymania i braków. Dzięki konfigurowalnemu wyświetlaczowi wszystkie dane dotyczące produkcji
i planowania można wyświetlać w czasie rzeczywistym.
Na DU11 i DU15 dokumenty można łatwo pobrać z serwera i wizualizować. W ten sposób dokumenty
kontroli jakości, dane konfiguracyjne, rysunki produkcyjne ... są dostępne tam, gdzie są potrzebne
operatorom. Jest to ważny krok w kierunku „produkcji bez użycia papieru”.
Ekonomiczna jednostka DU9 jest dobrą alternatywą dla DU11 lub DU15 do podłączania maszyn o
niższych wymaganiach. DU9 jest również często używany jako drugi terminal dla linii wytłaczarek. W
takim przypadku po stronie wytłaczarki instaluje się DU9 w celu gromadzenia danych produkcyjnych
i wprowadzania przyczyn zatrzymania, a po stronie pakowania DU11 lub DU15 w celu wyświetlania
instrukcji pakowania, wprowadzania odpadów i drukowania etykiet.

DU11

Każda jednostka danych oprócz DU2P może być rozszerzona o funkcję Backup & Recovery, pozwalającą
na przechowywanie danych na lokalnym dysku w przypadku awarii serwera lub sieci.

IIoT

Urządzenia z interfejsem Ethernet

DU15

Większość maszyn ostatniej generacji jest zazwyczaj wyposażone w interfejs Ethernet do komunikacji
użytkownika. Maszyny mogą być wyposażone poprzez standardową sieć Ethernet (UTP5 cable) albo
używając jednostek danych DU7PE dla bezprzewodowej komunikacji. PlantMaster wspiera wiele
rodzajów komunikacji takich jak OPC i Euromap 63.
Złącze OPC (OPC
OPCconnector) to przyjazne dla użytkownika narzędzie pozwalające na łatwą i prostą
integrację dowolnej dostępnej w sieci serwera OPC maszyny. Zostało ono opracowane do obsługi interfejsu Euromap 77 dla wtryskarek, ale może być skonfigurowane do współpracy z dowolnym serwerem
OPC UA bez konieczności rozbudowanego programowania, co pozwala na zmniejszenie całkowitych
nakładów inwestycyjnych, jak również kosztów posiadania systemu MES.

WEB-DU: Aplikacja HMI dla wielu maszyn
WEB-DU
Aplikacja WEB-DU jest stosowana jako interfejs HMI dla grupy maszyn, które są wyposażone w urządzenia bezgłowe DU2P lub DU7 do
automatycznego zbierania danych (liczniki produkcji, zatrzymania, ...) lub które są połączone przez Ethernet. Aplikacja WEB-DU może być
zaimplementowana na dowolnym urządzeniu z ekranem dotykowym z włączoną przeglądarką, takim jak PC, tablet czy smartfon. BMSvision
oferuje WEB-DU wraz z komputerem z panelem dotykowym z wyświetlaczem 15,6”.

DU7

DU2P
Więcej informacji można znaleźć w broszurach Data Unit na naszej stronie internetowej.
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Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym zapewniająca szybką reakcję

Monitorowanie maszyn
Najważniejszym narzędziem analizy w czasie rzeczywistym systemu
PlantMaster jest PlantView. W zdeklarowanej kolorowej wizualizacji
instalacji maszyn, maszyny wyświetlane są w kolorowych ramkach
reprezentujących ich aktualny status i stan alarmowy.
Użytkownik sam wybiera które informacje mają być wyświetlane w
danym momencie. Poprzez stosowanie zestawu filtrów, wyświetlane
mogą być jedynie maszyny/ parametry które w danym momencie
najbardziej interesują użytkownika np o wskaźniku OEE poniżej
85%, maszyny produkujące za dużo wadliwych detali itp.
Proste kliknięcie myszą na maszynie lub grupie maszyn otwiera
okno zawierające dokładne informacje o nich.

Raportowanie
Wszystkie dane są przechowywane w relacyjnej bazie danych Oracle
lub SQL. Za pomocą potężnego generatora raportów i formuł,
zawierającego interaktywne raporty i wykresy z wyborem wielu
okresów, filtrowaniem ad hoc, podświetlaniem ad hoc, użytkownicy
mogą definiować i konfigurować własne obliczenia i raporty
Narzędzie do raportowania zawiera kreatory do łatwego tworzenia
wszelkiego rodzaju raportów, które są wymagane w nowoczesnych
zakładach produkcyjnych.
Dzięki funkcji planowania raportów, raporty są generowane o
stałych porach, po zakończeniu zmiany, itp. i są przenoszone na
różne wyjścia, np. drukarkę, folder plików, e-mail, stronę HTML.
Zintegrowane środowisko graficzne pozwala na personalizowanie
własnych wykresów kontrolnych, wskaźników, ułatwiając szybką
i czytelną analizę wszystkich kluczowych wskaźników jakości
produkcji (KPI).
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Analiza danych w celu ciągłego doskonalenia

Panel Zarządzający
(M
Management Dashboard)
Moduł ten umożliwia integracje wszelkich dostępnych danych
zawartych w różnych modułach oprogramowania BMSvision tworząc
pojedynczy raport internetowy.
Dzięki temu narzędziu każdy użytkownik może stworzyć swój własny
pulpit pokazujący wszystkie kluczowe wskaźniki efektywności. Co
więcej, menedżer otrzymuje wszystkie ważne informacje dotyczące
wydajności, jakości i zużycia energii w czasie rzeczywistym
wyświetlane na jednym ekranie. Funkcje przybliżania pozwalają
mu drążyć dalej w szczegółach, jeśli tego potrzebuje.

BI Connect
Dzięki temu opcjonalnemu rozszerzeniu, wszystkie dane są dostępne
do wykorzystania w standardowych narzędziach analizy biznesowej, takich jak Qlik Sense i Power BI. Dzięki tym narzędziom,
użytkownik może swobodnie przeszukiwać i badać wszystkie dane,
błyskawicznie przekierowując swoją analizę, gdy pojawią się nowe
pomysły. Innowacyjne wizualizacje umieszczają wszystkie dane
we właściwym kontekście, umożliwiając szybkie i inteligentne
podejmowanie decyzji.

OEE (Całkowita efektywność urządzeń)
PlantMaster zawiera wszystkie elementy wymagane do raportowania
OEE: dostępności urządzeń, wydajności i jakości produkcji pobierana
jest automatycznie z maszyn. Analiza tych kluczowych wskaźników
poprawia efektywność co prowadzi do znacznych oszczędności.
Z modułem „multi-site consolidation”, menedżerowie mogą porównać
wskaźniki KPI między zakładami, umożliwiając naukę od najlepszych
(benchmarking).
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Zarządzanie grafikiem personelu

MONTH

Zarządzanie planem produkcji w czaie
rzeczywistym

Tablica planowania systemu PlantMaster pozwala użytkownikowi
z sekundową dokładnością sprostać wymaganym przez klientów
czasom dostaw. Zamówienia mogą być wprowadzane bezpośrednio
do systemu lub pobrane z systemu ERP.
Bazując na aktualnym stanie linii produkcyjnej i ograniczeniach
technicznych zgromadzonych w systemowej bazie danych, harmonogramów przeglądów, system pozwala osobie układającej grafik na
znalezienie optymalnej sekwencji produkcji. Zadania mogą zostać
w prosty sposób przedefiniowane poprzez prosty system „podnieś
– upuść” na tablicy zadań. Zadania które są opóźnione w sposób
automatyczny są wyświetlane, aby osoba zarządzająca podjęła
niezbędne działania i odzyskała kontrolę nad produkcją.

203272

Wspomaganie Kan Ban

Coraz więcej dostawców przestawiło się z tradycyjnego systemu
planowania bazującego na zamówieniach, na planowanie Kan Ban.
PlantMaster wspomaga funkcjonalność Kan Ban.
W filozofii Kan Ban, zapotrzebowanie na materiał lub komponent
wyzwalane jest przez proces w którym wystąpiło na niego zapotrzebowanie. „Karta Kan Ban” przesyłana jest w miejsce produkcji
gdzie wytwarzany jest dany komponent. Karta ta zawiera kod kreskowy z informacją na temat kodu wyrobu, narzędzia i wymaganej
ilości. Zeskanowanie takiej karty w sposób automatyczny wyzwala
„zadanie produkcyjne” w bazie danych PlantMaster.

203272

Drukowanie etykiet i logistyka

System PlantMaster umożliwia również rejestrację danych logistycznych dla produkowanych opakowań lub palet. Prawidłowe etykiety
drukowane są w czasie rzeczywistym, a dane produkcyjne są
automatycznie raportowane z powrotem do systemu ERP.
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EnergyMaster: Zarządzanie energią

Monitorowanie zużycia energii
Z modułem EnergyMaster, system PlantMaster MES jest rozszerzony o potężne narzędzie do optymalizacji wykorzystania energii w
zakładzie. Zgodnie z zasadą monitorowania i kierowania, zapamiętuje
różne zużycia energii (energia elektryczna, gaz, sprężone powietrze,
woda, para) dla pełnej analizy i optymalizacji.
Liczniki energii mogą być podłączone do jednostek danych na
komputerach, następnie dane dotyczące energii są przekazywane
do serwera poprzez sieć zbierania danych MES. Nie jest wymagana
żadna dodatkowa inwestycja w infrastrukturę zbierania danych.

kWh

Raportowanie konsumpcji energii

EnergyMaster integruje się z modułami monitorowania systemu
PlantMaster i planowania. Łączenie danych produkcyjnych z informacjami na temat zużycia energii jest potężnym narzędziem, które
pozwala na rzeczywistą ocenę udziału kosztu energii w całkowitym
koszcie produkcji każdego zamówienia.
Poprzez zdefiniowanie planu efektywności energetycznej z jasnymi
celami, możemy znacznie obniżyć koszty energii. EnergyMaster jest
pakietem oprogramowania który zapewnia wykonywanie analiz
dla podejmowania decyzji do szybkich działań wspierających
energooszczędną pracę, zapewniając jednocześnie krótki czas
zwrotu nakładów.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj broszurę EnergyMaster na naszej stronie internetowej..
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Komunikacja w zakładzie

Komunikacja cyfrowa
PlantMaster może zostać rozszerzony o DID (wyświetlacz cyfrowy)
dla szybkiej i skutecznej prezentacji rzeczywistych wyników (OEE),
wyjść / odrzuceń, alarmów, itp w zakładzie. Sterownik DID pozwala
na elastyczną konfigurację wyświetlaczy:
• Dane do wyświetlenia
(wybrane pozycja z bazy danych BMSvision PlantView).
• Tekst- czcionka/ rozmiar/ kolor.
• Filtr maszyny.
• Interwał odświeżania.

Obsługa alarmów i powiadomień
Oprogramowanie obsługujące alarmy w sposób ciągły porównuje
wybrane parametry oraz współczynniki KPI z predefiniowanymi
wartościami granicznymi.
Po wykryciu „stanu alarmowego” oprogramowanie uruchamia jedną
lub więcej akcji, takich jak wysłanie wiadomości do aplikacji MyMES
na smartfonie lub do inteligentnej bransoletki (S
Smart Bracelet),
przesłanie alarmu wiadomość do jednostki danych maszyny, gdzie
można włączyć lampę i komunikat wyświetlany na ekranie jednostki
danych.
Może zostań zdefiniowany „scenariusz eskalacyjny” gdy np. operator nie zareaguje w określonym czasie, powiadomienie zostanie
wysłane do kolejnej osoby.
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Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj broszury MyMES i Smart Bracelet na naszej stronie internetowej.

QMaster: Statystyka i kontrola jakości procesu (SPC/SQC)

Monitorowanie jakości
Moduł SPC/SQC systemu PlantMaster QMaster utrzymuje proces
w określonych wymogach w celu uzyskania optymalnej jakości
produktu oraz generuje wymaganą przez klientów dokumentację
dla ich systemów zapewnienia jakości.

Wprowadzanie i raportowanie danych w
czasie rzeczywistym

Dla każdego produktu, użytkownik deklaruje plan kontroli jakości
zawierający parametry, które mają być monitorowane, strategię
próbkowania oraz rodzaj wykorzystywanych kalkulacji. W ten sposób
użytkownik konfiguruje pakiet SPC/SQC wedle własnych potrzeb.

Parametry procesu mogę być zbierane w sposób automatyczny
używając jednostek danych na maszynach (interface szeregowy lub
Ethernet z kontrolerem maszyny lub wejścia analogowe) w momencie
gdy dane dotyczące detali są próbkowane bezpośrednio z urządzeń
pomiarowych takich jak skale, szczęki pomiarowe lub wprowadzane
manualnie poprzez PC, tablet lub smartphone.

Połączenie z oprogramowaniem planowania systemu PlantMaster,
zapewnia automatyczne generowanie zlecenia inspekcji już na
starcie produkcji. Zamówienia produkcyjne z zaległymi zleceniami
inspekcji są automatycznie wyszczególniane w systemie.

Moduł SPC/SQC QMaster oferuje rozszerzony zestaw narzędzi
raportujących: wykresy kontrolne ze zmiennymi atrybutami, histogramy oraz kalkulacje zdolności produkcyjnych. Użytkownik może
wybrać z X-R, X-S oraz indywidualnych wartości wykresów. Wykresy P,
NP. jak również pareto są dostępne dla atrybutów. System automatycznie kalkuluje alarmy oraz ostrzeżenia o przekroczeniu limitów.
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Śledzenie od surowca do gotowego produktu

Kolejność procesu produkcji
W module „kierowania procesami”, użytkownik definiuje kolejność
produkcji dla każdego produktu lub grupy produktów. Moduł opisuje
wszystkie kroki niezbędne do produkcji wyrobu. Dla każdego etapu
w całym procesie, urządzenie lub stacja robocza jest określona, jak
również wszystkie dane, które należy zebrać.
Możliwość śledzenia danych obejmuje operatora, numer i komponentów
oraz parametry procesu i jakości, które zostaną udokumentowane.
Podczas procesu produkcji, system sprawdza w czasie rzeczywistym,
czy wszystkie dane są gromadzone. W przypadku jeżeli dane są
zapomniane lub błędnie wpisane jest generowany alarm.

203

Raporty śledzenia

Potężny moduł raportowania umożliwia śledzenie produktu, komponentów i materiałów z wyprzedzeniem i wstecz. Umożliwia to szybsze
wyszukiwanie przyczyn w przypadku skarg klientów.
System przechowuje i raportuje każdą wysyłkę, zużycie materiałów
i wykorzystanie komponentów w każdym etapie produkcji, zapisuje
parametry procesu, wyniki kontroli jakości.
System może pobrać dane sprzed 10 lat.
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Śledzenie operatorów

Zaloguj się/ Wyloguj się
Śledzenie operatorów pozwala w sposób pośredni i bezpośredni na
logowanie się przy maszynie poprzez jednostki danych BMSvision.
Można to osiągnąć na kilka sposobów:
•
•
•
•

Ręczne wprowadzanie numeru (ID operatora)
Urządzenie zbliżeniowe RFID (czytnik znaczników)
Czytnik kodów kreskowych
Skaner CCD

Operatorów można podzielić na tych, którzy potrzebują tylko
zalogować się na maszynie (automatycznie wylogowanie na koniec
zmiany) i tych jak np. kontroler jakości, kierownik utrzymania ruchu,
którzy potrzebują stały dostęp do systemu z opcją logowania/
wylogowania.

Raporty bazujące na operatorach
Oprogramowanie śledzenia operatorów przechowuje wszystkie
zarejestrowane informacje wg kodu operatora. Generowane raporty
pokazują kompletną produkcję, odpad, liczbę przestojów i wydajności
dla każdego z operatorów. Zarówno bezpośrednie i pośrednie
elementy produkcji mogą być raportowane dla każdego zlecenia
produkcyjnego, umożliwiając precyzyjną alokację kosztów pracy w
stosunku do zamówień i produktów.
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