MES integratie door Hellebrekers Technieken;
Een continue optimalisatie van uw productieproces
Introductie

Visual Link software

Bedrijfsprocessen moeten steeds adequater
inspelen op plotselinge marktveranderingen.
Het is daarom noodzakelijk dat er flexibel en
snel informatie wordt uitgewisseld tussen de
software op logistiek- en administratief niveau
en de automatisering op de fabrieksvloer.
De MES laag (Manufacturing Execution
System) verzorgt deze vertaalslag.

Visual Link software verzamelt, verwerkt en
deelt productie- en procesdata. Het Visual Link
softwarepakket kent drie standaard modules,
welke optimaal op elkaar aansluiten. Daarnaast
kan de Visual Link software op maat
geoptimaliseerd worden en hiermee aan uw
specifieke
operationele
eisen
voldoen.
Visual Link is in staat te communiceren met elk
bestaand orderhandelingssysteem en PLCfabricaat. Visual Link is geïnstalleerd op een
Linux besturingsplatform en is daarmee uiterst
stabiel, krachtig en veilig. En niet onbelangrijk,
u wordt niet geconfronteerd met dure
gebruikerslicenties.

MES
Onder MES wordt alle software verstaan op het
niveau tussen uw kantooromgeving (e.g. ERP /
SAP software) en de productieomgeving (PLC
besturing). Bij kantoorautomatisering ligt de
nadruk op de eindklant. Hier wordt bijgehouden
welke orders er zijn en in hoeverre deze zijn
afgehandeld, zowel qua logistiek als financieel.
De productieomgeving concentreert zich vooral
op het productieproces. Het handhaaft de juiste
procescondities. De MES-laag neemt een
tussenpositie in, omdat het zich focust op het
product zelf. Op MES-niveau wordt onder meer
beslist en bijgehouden hoe de producten
worden gemaakt (met welk recept), in welke
volgorde, en met welke materialen (tracking en
tracing). De MES-laag verzorgt de integrale
automatisering tussen de kantoor- en
productieomgeving. Waar voorheen bij de
productie-administratie nog gebruik gemaakt
werd van pen en papier, en in sommige
gevallen het overtikken van gegevens met de
hand, wordt door gebruik te maken van Visual
Link Software van Hellebrekers Technieken de
documentatie
van
het
productieproces,
flexibeler, efficiënter en meer inzichtelijk.

Het hart van de Visual Link software is de
database. De database wordt gevuld vanuit een
web applicatie met o.a. een uniek ordernummer
en een unieke productcode vanuit het
orderhandelingssysteem. In de database zelf
staan aanvullende productgegevens, welke
gekoppeld zijn aan de unieke productcode. De
operator kiest een ordernummer. Visual Link
combineert
de
gegevens
vanuit
het
orderhandelingssysteem
met
de
productgegevens uit de database en stelt de
machine op een juiste manier in. Gedurende de
productie wordt een deel van de gegevens,
aantallen, afval, storingen e.d. uit de PLCbesturing opgeslagen in de database. Het
andere deel van de productiedata wordt
doorgegeven aan het orderhandelingssysteem.
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De praktijk leert ons dat MES modules van één
leverancier goed op elkaar aansluiten, veel
moeilijker is om de MES-applicatie goed op de
kantoor- en productieomgeving aan te laten
sluiten. Verticale integratie is dan ook vaak de
grootste bottleneck. Visual Link software kent
geen beperkingen van koppelingen. Door het
gebruik van Visual Link is verticale integratie
van de MES-laag een stuk eenvoudiger
geworden.
‘Van meten tot verbeteren’, is ons doel bij de
integratie van Visual Link software.
Visual Link integratie:
 Uitwisseling van informatie tussen logistieken administratief niveau en automatisering
op de werkvloer.
 Visual
Link
is
een
‘tailormade’
visualiserings-, archiverings- en dataanalysesysteem voor procesdata.
 Visual Link kent geen beperkingen van
koppelingen met boven- en onderliggende
softwarelagen.
 Visual Link voldoet aan uw specifieke
operationele eisen.
 Ervaren software engineers die in staat zijn
uw informatiebehoefte te definiëren en te
vertalen naar overzichten die op de juiste
plek in het productieproces inzichtelijk zijn.
 Visual Link maakt gebruik van de standaard
ISA95 bij het ontwikkelen van een MESinterface.

Interesse
Wilt u meer weten over MES-integratie middels
het
Visual
Link
softwarepakket
van
Hellebrekers Technieken, neemt u dan contact
op met één van onze specialisten van de
afdeling Industrie. Tel. nr. 0341- 25 26 88 of
stuur een e-mail naar mail@hellebrekers.nl
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