
 
 
 
 

 

 
 
 
 
web-based Management In Process for plastic industry 
 
Sieciowa aplikacja webMIP, oparta o bazy danych, jest dla kierownictwa zakładu produkcyjnego 
instrumentem zwiększenia jakości produkcji i produktywności. webMIP ciągle zbiera aktualne dane 
produkcji z maszyn extruzyjnych i przetwarza je do raportów. 
 
 Wzrost jakości jest spowodowany możliwością analizy jakościowy danych produkcj folii jak masa 1 metra 
folii (g/m), profil grubości folii, rzeczywisty skład folii przez dowolny okres czasu (zmiana, dzień, miesiąc) 
albo dowolnego zlecenia. Też miesiące po produkcji danego zlecenia. 
 
Wzrost produktywności jest możliwy na podstawie danych jak wydajności folii w różnych zmianach i na 
różnych maszynach, ilości zużytych materiałów dla produkowanej ilości folii, czasy postoju maszyn. Te dane 
możno analizować razem z personelem. 
 
Wszystkie dane są dostępne przez dłuższy okres czasu (typowo dojednego roku).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Połączenie do komputerów sterowania przy maszynach realizowane jest siecią ETHERNET.  Nieograniczona 
ilość systemów serii VIP, ale też komputery wybranych innych firm może być podłączone, niezależnie od 
ich lokalizacji. 
 
Zalety: 

 Całkowita kontrola nad przebiegiem procesu (również zdalna) 

 Zawsze aktualna informacja „jak jest” o przebiegającej produkcji 

 Łatwość użycia poprzez przeglądarkę internetową (np. Firefox, Internet Explorer, Safari,…) bez 
dodatkowego szkolenia 

 Pełny dostęp do wizualizacji pracy każdej jednostki podłączonej do systemu 

 Rozszerzenia, w szczególności specjalne zmiany, dopasowane do indywidualnych potrzeb i struktur, 
by zapewnić optymalność i przejrzystość rozwiązania 

 Integracja z innymi systemami możliwa na życzenie 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
Podstawowa wersja zawiera: 

 
Status wszystkich maszyn – tablica wyświetlająca wszystkie podłączone maszyny wraz z ważnymi 
informacjami o procesach  
 
Status jednej maszyny – tablica wyświetlająca detalicznie dane produkcyjne jednej wybranej maszyny 
 
Przebiegi mierzonych danych – Wyświetla na stronie zmienne procesu, używając adaptowalnego okna 
czasowego, co pozwala na analizę istotnych przebiegów  
 
Raporty produkcji i zużyciasurowców – wyświetla podsumowywane produkowanych ilości i przestoje 
maszyn. Przedziały czasowe są wybierane przez użytkownika. 
 
Raporty przestoja maszyn – graficzne przedstawienie czasów pracy i procentualne wykorzystanie każdej 
maszyny w porównaniu z jej planowaną produktywnością 
 
Edytor surowców – dla stworzenia listy surowców, łącznie z ich typem (LDPE, HDPE, MB,...), gęstością, 
MFI i producentem 
 
Dodatkowe moduły: 
 
Status silosów – tablica wyświetlająca stan zapełnienia każdego silosa i jego surowiec. 

 
Raporty surowców  – przedstawienie zużycia surowców w raportach zmiany, dnia, miesiąca, zlecenia 
 
Profilmodul – graficzny raport profili grubości, mierzonych przez całą szerokość folii, w stosunku do 
raportów dnia albo zlecenia 

 
Przygotowanie zleceń do produkcji i ich śledzenie – pomoc dla planowania i dyspozycji zleceń do maszyn 
łącznie z surowcami i recepturą. Dane automatycznie będą transmitowane do celowej maszyny. W czasie 
realizowania zlecenia maszyna nadaje detale jego produkcji do webMIP dla raportów.  
 
Dane Techniczne 
Komunikacja z VIP poprzez sieć 
Ethernet/internet 
Zorientowana obiektowo, wielowymiarowa baza 
danych 
Interfejs użytkownika poprzez przegladarkę 
internetową (np. Firefox albo Internet Explorer). 
Minimalne Wymagania: standartowy komputer 
z procesorem DualCore 

I co możemy zrobić dla Państwa? Proponujemy skontaktować się dziś! 
 
Inno-Plast GmbH 
Mertensstr. 127-131 
D-13587 Berlin 
 
Tel. +49(30)3675 9580 
Fax. +49(30)3675 9589  
http://www.inno-plast.de 
info@inno-plast.de 


