Visual Performance

Visual Control

Visual Analytics

Inleiding
Wilt u het productieproces vanuit de kantooromgeving optimaal
beheersbaar maken dan biedt de Visual Performance module
uitkomst. De Performance module zorgt ervoor dat de informatie
over de inzet van mens, materiaal en machines volledig en correct
met de order op de fabrieksvloer terechtkomt. Dit valt uiteen in een
tweetal softwarecomponenten.

Inleiding
De basis van Visual Link software is de Visual Control module.
Deze zorgt ervoor dat de order vanuit de kantooromgeving
automatisch terechtkomt op de productievloer. Ieder MES
integratie project begint met de implementatie van de Visual
Control module. De module voorziet in de volgende
functionaliteiten, ontwikkeld volgens het ISA95 model.

Inleiding
De Visual Analytics module stroomlijnt de grote hoeveelheden
data die vrijkomen gedurende het productieproces. Deze data biedt
u de handvatten om uw productie-efficiëntie, continu te verbeteren.
Naast het verzamelen van gegevens (Collect) zijn de
softwarecomponenten Track & Trace en Analyse ontwikkeld.

Resources
Resources beheert de beschikbaarheid van mens, materiaal en
machines. Actuele informatie omtrent materiaal voorraden,
beschikbaarheid van personeel en input vanuit het machinepark
worden gebundeld en verwerkt, waarbij alle middelen zo efficiënt
mogelijk worden ingezet. Door middelen op voorhand te alloceren
wordt de bezettingsgraad van uw machinepark geoptimaliseerd.

Planning
Planning verwerkt de order naar een gedetailleerde productieplanning tot het niveau van uren en minuten. Middels de koppeling
met de softwaremodule Visual Performance kunt u de
productieplanning verder optimaliseren, waarbij rekening wordt
gehouden met de inzet van resources.

Collect
De beschikbare productiedata (direct beschikbaar vanuit
productievloer of ingevoerd door de operator) wordt in Collect
verzameld. Alle data wordt in een database gestructureerd en
compact opgeslagen in drie geïntegreerde onderdelen. Te weten;
productiedata, trending en alarmeringen.

Definition
Definition legt vast hoe een product, middels een bepaald recept
met bijbehorende machine-instellingen geproduceerd moet
worden. Om de kwaliteit van uw producten te borgen, moet u ervan
uit kunnen gaan dat deze parameters keer op keer dezelfde
uitgangsposities hebben. Het softwarecomponent Definition
voorziet in een accuraat versiebeheer waardoor u beschikt over
gestructureerde, eenduidige en consistente productie parameters.

Dispatch
Dispatch geeft de order vrij voor productie. Een laatste (resource)
check vindt plaats of de resources daadwerkelijk beschikbaar zijn.
Ook dat de benodigde productievoorschriften (definition check) zijn
ingevuld, zodat de operator de order kan vrijgeven voor productie.

Track & Trace
Alle informatie omtrent de omstandigheden waaronder een
productiebatch is gemaakt, wordt in Track & Trace beschikbaar
gemaakt. Elke productiebatch krijgt een unieke code. Middels deze
code kan vanuit Track & Trace informatie worden ingewonnen over
de historie van elke afzonderlijke batch tot op individueel
productniveau. De actuele status van een productieorder en de
traceerbaarheid ervan zijn twee aspecten die geüpload worden
richting uw kantooromgeving.

Execution
Execution regelt de daadwerkelijke aansturing van de
productievloer. Enerzijds middels een directe koppeling met de
machinebesturing en anderzijds via de schermen (web-based) aan
de productielijn. Deze zijn toegankelijk voor de operator /
productieleider.

Analyse
Analyse bundelt alle beschikbare data vanuit Visual Link en
eventuele externe databronnen. Deze software voorziet in twee
soorten feedback van data, te weten: real time en near
real time. Een voorbeeld van real time feedback is de directe
bijsturing van het productieproces op basis van bijvoorbeeld
E-normering, OEE, productievoortgang, etc. Voorbeelden van near
real time feedback zijn productie- en weekrapportages.
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