Visual Link software
Het stroomlijnen van productie-informatie
Introductie
De behoefte om het productieproces vanuit de
kantooromgeving volledig te beheersen is de
afgelopen jaren sterk toegenomen gezien de
kwaliteitsborging en beschikbaarheid van
productiemiddelen
(mens,
machine
en
materialen). De productieomgeving moet
voorzien in deze informatiebehoefte middels
rapportages. De druk op een operator neemt
alsmaar toe naarmate de vraag over
informatiefeedback groter wordt. Hierdoor
verandert zijn functie (ongewenst) van een
productspecialist naar administrateur.
De oplossing voor dit probleem wordt
gevonden
in
het
stroomlijnen
van
productiedata. Vanuit de kantooromgeving
naar de productievloer, visa versa. Het
intelligente Visual Link softwarepakket is
speciaal ontwikkeld om hierin te voorzien.

Bij veel productiebedrijven is er sprake van
een papierstroom aan opdrachten, planningen,
recepturen, meldingen, overzichten, etc. Door
deze papierstroom te automatiseren en
daarmee de beschikbaar gekomen data te
bundelen wordt eenvoudig voorzien in de
informatie van het productieproces.

complementair zijn aan elkaar, maar gefaseerd
geïmplementeerd kunnen worden.
De ontwikkeling van Visual Link is gebaseerd
op de ISA 95 standaard. Een manier van
softwareontwikkeling waarbij de automatisering
tussen de kantoor- en productieomgeving
tegen een zo gunstig mogelijke investering
gebeurt met beheersbare risico’s. Daarnaast
kan Visual Link op maat geoptimaliseerd
worden en hiermee aan uw specifieke
operationele eisen voldoen. Visual Link is in
staat te communiceren met elk bestaand
orderhandelingssysteem en PLC-fabricaat.
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.

Figure 1 Visual Link ISA 95 procedure

Visual Link software
In de afgelopen jaren is er enorm veel kennis
verzameld over productieoptimalisatie. Al deze
kennis is verwerkt tot een operationeel MES
pakket genaamd: Visual Link.
Visual Link software verzamelt, verwerkt en
deelt productie- en procesdata. Daarnaast
voorziet het pakket in de automatisering tussen
uw kantoor- en productieomgeving. Het
softwarepakket is opgebouwd uit drie
afzonderlijke
softwaremodules,
die

Figure 2 Visual Link software
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Visual Control

You are in control..

De basis van Visual Link is de Visual Control
module die ervoor zorgt dat de order vanuit de
kantooromgeving automatisch verwerkt wordt
naar de productievloer. Ieder MES integratieproject begint met de implementatie van de
Visual Control module.

Bij een juiste implementatie van het Visual Link
softwarepakket wordt een productieverhoging
gerealiseerd. Er is een goed inzicht in
productieverliezen. Hierdoor kan optimalisatie
eenvoudig worden doorgevoerd. Daarnaast
zorgt
eenduidige
informatie
voor
de
vermindering van fouten. Productiewijzigingen
worden nu veel sneller doorgevoerd waardoor
de flexibiliteit op de productievloer en die van
uw organisatie verhoogd wordt. Tot slot is het
gehele productieproces minder gevoelig voor
fouten aangezien de machineparameters en
productrecepturen centraal beheerd worden.

Figure 3 Visual Control

Visual Performance

Figure 3 You are in control

Wilt u het productieproces vanuit de
kantooromgeving beter beheersbaar maken?
De Performance module biedt de oplossing.
Performance zorgt ervoor dat de informatie
over de inzet van mens, materiaal en
machines volledig en correct met de order op
de fabrieksvloer terechtkomt.

Kortom
Visual
Link
software
werkt
productieverhogend, kostenverlagend en levert
verbeterde kwaliteit.
‘Van meten tot verbeteren’, is ons doel bij
de integratie van Visual Link software.
Visual Link integratie:

Visual Analytics
De Visual Analytics module stroomlijnt de grote
hoeveelheid data die vrijkomt tijdens het
productieproces. Deze data biedt u de
handvaten om uw productie-efficiëntie continu
te kunnen verbeteren en de kwaliteit van het
eigenlijke product te verhogen.

Filosofie
Onze ‘Collect, Process, Share’ filosofie over
dataverwerking en software engineering is
volledig geïntegreerd in de Visual Link
software.

 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
Het spreekt voor zich: productiedata zal eerst
verzameld moeten worden. De volgende stap
bestaat uit het verwerken en beheren van de
data. Tot slot wordt dit op een overzichtelijke
manier inzichtelijk gemaakt en gedeeld.

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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