webMIP System raportowania
webMIP, nasz system raportowania i
analizy, pomaga oceniać i monitorować
procesy produkcyjne oraz dostarcza
codzienne informacje o wydajności
systemów. Oprócz rozbudowanych opcji
raportów i narzędzi analitycznych
oferujemy scentralizowane zarządzanie
materiałami, połączenia silosów, profile
rolek i wiele innych narzędzi zapewniania
jakości.

Jakość produktu m.in. w zakładach
produkujących folię można ją doskonalić
poprzez analizę parametrów jakościowych
produkcji takich jak gramatura folii,
grubość, profil grubości i zgodność z
recepturą w dowolnym okresie czasu
(zmiana, miesiąc, zamówienie), w
przypadku zapytania klienta.
Wydajność zostanie zwiększona poprzez
ciągłe zbieranie wielkości produkcji,
zużycia materiałów i wydajności maszyn
oraz ocenę konkretnych raportów
dotyczących postojów maszyn i
wydajności maszyn między
kierownictwem a zespołami zmian.

Twoje korzyści:
 Pełne informacje o stanie produkcji, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz
 Co minutę odświeżane są pokazane aktualne dane produkcyjne: te dane są naprawdę aktualne
 Nie ma potrzeby specjalnego oprogramowania klienckiego (użycie standardowych przeglądarek)
• Łączność na całym świecie
• Podąża za strukturami Twojej firmy

webMIP System raportowania
Komunikacja do VIP przez Ethernet /
Internet
Możliwość podłączenia nieograniczonej
liczby komputerów serii VIP oraz
wybranych komputerów obcych firm,
niezależnie od ich lokalizacji.
Wymagania systemowe: oddzielny serwer
z najnowszym systemem Linux ubuntu.

System podstawowy wyposażony w:
 Przegląd maszyn – tabelaryczne przedstawienie rzeczywistych danych wszystkich
podłączonych maszyn pokazujące wybrane dane procesowe.
 Przegląd produkcji – graficzny
 Zmienne trendu — graficzne pokazanie zmiennych procesowych w wybranym
oknie czasowym.
 Raport zużycia – podgląd ogólnej wyprodukowanej ilości produktu i czasu postoju
maszyny. Dostępne są różne raporty czasowe.
 Raport czasu przestoju maszyn – graficzne pokazanie czasu pracy maszyny oraz
procentowej wydajności maszyny w stosunku do zadanej ilości produkcji.
 Gospodarka surowcowa – narzędzie do zarządzania surowcami użytkowymi,
zawierające właściwości: rodzaj materiału, gęstości, MFI oraz ich producentów.
Dodatki:
 Stan silosów – tabelaryczne pokazanie rzeczywistych ilości surowców w silosach
 Dziennik zmian
 Administracja receptur i pracy
 Moduł profili z wyświetlaniem w formie wodospadu i mapy konturowej w
połączeniu ze śledzeniem rulonów; profil rulonu (suma rulonu).
 Przygotowanie zamówień i śledzenie za realizacją zamówień – pomoc w
planowaniu i dysponowaniu zamówieniami, w tym kontrola zasobów surowców,
rdzeni, palet itp.

I Inno-Plast
co możemy
dla Ciebie zrobić? Skontaktuj się z nami już dziś!
GmbH
Mertensstr. 127-131
D-13587 Berlin
Inno-Plast
GmbH
Mertensstr. 127-131
Tel. +49(30)3675
9580
D-13587
Berlin

Fax. +49(30)3675 9589
http://www.inno-plast.de
Tel.
+49(30)3675 9580
info@inno-plast.de

Fax. +49(30)3675 9589
http://www.inno-plast.de
info@inno-plast.de

