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PROXIA . O Przedsiębiorstwie
PROXIA – Partner w zakresie MES: Trwały – rzetelny – kompetentny – innowacyjny
PROXIA Software AG to działające na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo opracowujące i rozwijające rozwiązania MES dla
przedsiębiorstw produkcyjnych. Ta grupa przedsiębiorstw już od ponad 30 lat zajmuje się optymalizacją procesów w przemyśle.
Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu projektowemu, kompetentnym pracownikom, innowacyjnym produktom i doskonałym
kompetencjom branżowym odnosi ono stale sukcesy.

Podstawowa oferta produktowa oprogramowania PROXIA
MES to planowanie, zbiór danych, kontrola a także analiza,
ocena i kontrola wskaźników produkcyjnych. Usługi oferują
projektowanie, sprzedaż, wdrożenie, wsparcie, szkolenia i
doradztwo w zakresie MES. Dzięki produktom obejmującym
Panel sterowania, zarządzanie halą produkcyjną, zbiór
danych maszyn i roboczych, zbiór czasu trwania procesów,
CAQ, TPM, dzięki kontroli on-line i zbiorowi wskaźników
charakterystycznych/ całkowitej efektywności, istnieje
możliwość odwzorowania pełnych struktur MES i ich integracja z systemem ERP/ PPS – w stronę inteligentnej fabryki i
Przemysłu 4.0.

JEDEN partner dostarczający cały system MES,
gotowość na przyszłość bez zbędnych interfejsów

PROXIA jest certyfikowanym partnerem SAP, a dzięki integracji pionowej i poziomej rozwiązań MES, oferowanych
przez siebie, zapewnia przejrzystość danych – od procesów
handlowych do hali produkcyjnej.

Modułowe, wysoce zintegrowane elementy
programowe, zapewniające zgrane rozwiązanie całościowe rozwijające się wraz z potrzebami przedsiębiorstwa

Nasze zasady działania są spójne z celami naszego przedsiębiorstwa i stanowią oczywistość dla każdego pracownika w codziennej pracy, zarówno podczas pracy z klientem,
jak i we wzajemnych stosunkach. Nasze oprogramowanie
wspiera naszych klientów przy przejściu do cyfrowej i przejrzystej produkcji.
Dzięki celowemu doradztwu i analizie wspólnie z klientami
rozpoznajemy ukryty potencjał i oferujemy silne, branżowe
rozpoznania w środowisku MES. Nie prowadzimy sprzedaży
– tworzymy partnerstwo.

‚Pracownicy PROXIA AG odznaczają się tym, że zawsze
pracują skupiając się przede wszystkim na korzyściach dla
klientów. Najnowocześniejsze rozwiązania programowe
powiązane z łatwością użycia to gwarancja prawie liniowego wzrostu wytwarzania wartości oraz przypieczętowanie osiągniętego poziomu produktywności!‘

Julia Klingspor
Członek Zarządu
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Ponad 30 lat doświadczeń w zakresie MES i branży
– zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji
Własny dział programowania, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie – bezpieczeństwo innowacyjności
Strategiczne kompetencje MES i moc wdrożeniowa
– by zapewnić szybkie uruchomienie systemów produkcyjnych i sprawny zwrot z inwestycji

Innowacyjne, nowoczesne produkty MES
zapewniające najwyższą wydajność, intuicyjną ergonomię
i nowoczesny wygląd

PROXIA MES . Software
PROXIA – więcej niż tylko oprogramowanie MES – Wdrażanie projektów MES dla Państwa
Decyzja o wdrożeniu systemu PROXIA MES to dla przedsiębiorstwa produkcyjnego pierwszy krok ku zrównoważonej poprawie
własnych procesów produkcyjnych, zawsze w celu poprawy całkowitej efektywności: Wyższa dostępność, lepsza wydajność
zasobów i lepsza jakość produktów. Współpraca z PROXIA to więcej niż tylko zakup oprogramowania MES: To początek partnerstwa
z wiodącym dostawcą w zakresie MES. PROXIA jako partner dla rozwiązań MES, zapewnia doskonałe kompetencje strategiczne i
wydajność w realizacji projektów. Dzięki naszemu doradztwu procesowemu MES wspieramy przedsiębiorstwa w wymiarze praktycznym – wykorzystując nowoczesne metody oszczędnej produkcji, koncepcje szybkiej wymiany form produkcyjnych oraz modele
optymalizacji czasów przygotowania do pracy.

Innowacyjne produkty
MES

Najnowocześniejsze
technologie programowe

Szybka realizacja
projektów

Innowacyjne produkty programowe
MES o wysokiej standaryzacji i
modułowej konstrukcji, zapewniające gotowe na przyszłość, zwarte
całościowe rozwiązanie, które
rozwija się razem z potrzebami
Waszego przedsiębiorstwa.

Wewnętrzna produkcja oprogramowania, wszystko wykonane w Niemczech, z wykorzystaniem najnowszych technologii na potrzeby
oprogramowania MES, o najwyższej
wydajności, z intuicyjną obsługą i
nowoczesnym wyglądem.

Bezproblemowa realizacja, krótki
czas wprowadzenia przez nasz
zespół złożony ze specjalistów MES,
odznaczających się doskonałymi
kompetencjami w branży, dzięki
czemu zapewnione jest szybkie
produkcyjne wdrożenie systemu
oraz krótki okres amortyzacji
inwestycji w MES.

Jako lider technologiczny, PROXIA dostarcza elastycznych, samodzielnie opracowanych produktów MES, odznaczających się
nowoczesnym wyglądem, ergonomią obsługi i modułową konstrukcją, w celu dostarczenia gotowych na przyszłość, spójnych
rozwiązań MES rozwijających się wraz z potrzebami przedsiębiorstwa. Indywidualne produkty MES o wysokim stopniu standaryzacji to krótkie okresy wdrożenia, szybkie przejście do pracy produkcyjnej oraz krótki okres amortyzacji inwestycji w MES.
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Wyróżnienie

lat doświadczeń w zakresie MES

pomyślnie wdrożonych projektów MES

połączonych maszyn/urządzeń i
miejsc pracy

otrzymała nagrodę TOP100
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PROXIA . Przedsiębiorstwo
Szczegółowo: MES w kontekście Przemysł 4.0

Nowoczesny MES dla inteligentnej fabryki
(smart factory): PROXIA

Nowa era globalnej konkurencji oraz dużego nacisku na
koszty i terminy wiąże się również z nowymi wyzwaniami
dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Wymogi w odniesieniu
do optymalizacji procesów i produkcji są wielopoziomowe.
Punkty wyjścia i cele poszczególnych przedsiębiorstw
bardzo się od siebie różnią.
Może się zdarzyć, że dane przedsiębiorstwo znajduje się na
progu pomiędzy zakładem rzemieślniczym a przedsiębiorstwem przemysłowym i musi się zmierzyć z nasilającym się
brakiem fachowców czy rosnącą indywidualizacją i uwarunkowaną tym redukcją wielkości partii. Sztywna, pionowa
integracja procesów, którą dotychczas często przedstawiano
w schemacie piramidy, wysłużyła się, ponieważ od ERP poprzez planowanie produkcji aż po halę fabryczną wymaga się
więcej dynamiki. W koncepcji Przemysł 4.0 nastąpiła zmiana
paradygmatu. Dąży się do zintegrowanej sieci maszyn,
urządzeń, ludzi i odpowiednich poziomów procesu w przedsiębiorstwie, a PROXIA wymiernie wspiera ten trend swoimi
rozwiązaniami MES.

Sterowanie kompleksowymi inteligentnymi przebiegami
przy jednoczesnym łączeniu ich z dużą zdolnością adaptacyjną wymaga systemów IT, które poprzez konfigurację można
elastycznie dopasować do zmian produktu i otoczenia produkcyjnego. Jako dostawca rozwiązań MES PROXIA posiada
w połączeniu z długoletnim doświadczeniem w optymalizacji produkcji, standaryzowanymi aplikacjami oraz szerokimi kompetencjami wdrożeniowymi i projektowymi
konieczne know-how, by skutecznie wdrażać projekty 4.0 i
sprostać wyzwaniom Internet of Things, Big Data i Smart Data.
Dzięki PROXIA MES przedsiębiorstwa przemysłowe produkują „lean“, terminowo, wydajniej, bardziej elastycznie i w
sposób zorientowany na klienta, dzięki czemu z powodzeniem utrzymują się na rynku i są bardziej konkurencyjne.
Zastosowanie PROXIA MES poprawia planowanie produkcji, zapewnia lepszą przejrzystość i regulowane procesy,
dostarcza KPI, analiz i raportów – niezależnie od branży, z
możliwością elastycznego dopasowania do indywidualnych procesów produkcji na drodze do lean production,
inteligentnej fabryki i Przemysłu 4.0.

„Pamięć produkcyjna IT“ PROXIA
dla inteligentnej fabryki
Ludzie

System ERP

Procesy technologiczne

Zlecenia

Koszty

Terminy

Materiał

Dokumenty/wytyczne

Środki produkcji

Maszyny/urządzenia
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PROXIA MES . Grupy docelowe
JEDEN system dla różnych grup docelowych!
Dzięki MES zyskuje nie tylko produkcja, ale całe przedsiębiorstwo. Poszczególni użytkownicy lub grupy użytkowników stawiają przy tym bardzo różne wymogi, jeśli chodzi o
przygotowanie i prezentację informacji czy obsługę systemu.
Jako profesjonalny dostawca rozwiązań MES PROXIA podchodzi indywidualnie do tych różnic i spełnia potrzeby wszystkich działów – od kierownictwa, poprzez IT, controlling i
zarządzanie jakością, przygotowanie i planowanie pracy po
pracowników produkcji na hali fabrycznej. PROXIA MES
stanowi nie tylko ogniwo łączące pomiędzy poziomami
zarządzania i halą fabryczną, lecz jako instrument sterowania
zapewnia lepszą przejrzystość, efektywność i jakość nad
płaszczyzną produkcji. Dzięki standaryzacji procesów częś-

ciowych w produkcji PROXIA tworzy całościowy pakiet MES,
na który składają się ergonomia, wydajność i zakres
funkcyjny dla różnych grup docelowych użytkowników.
Bliskość produkcji, dynamiczne obszary regulacji, które
są potrzebne w nowoczesnej inteligentnej fabryce w
rozumieniu filozofii Przemysł 4.0, dopełniają system ERP
jako całościowy system produkcji.

Korzyści dla zarządu/kontrolerów
● Monitorowanie wydajności i produktywności
● Optymalizacja wykorzystania kapitału dzięki

aktywowaniu niewykorzystanych zasobów
● Porównania wydajności (wskaźniki) i

analizy wskaźników (KPI/OEE)

Korzyści dla kierowników produkcji
● Optymalizacja wydajności maszyn i

urządzeń w rozumieniu Kaizen
● Wczesne rozpoznawanie i usuwanie

błędów w produkcji
● Mniej marnotrawstwa dzięki zwiększonej

przejrzystości (lean production)

Korzyści dla kierowników ds. jakości i
utrzymania ruchu
● Łatwiejsze monitorowanie i dokumentowanie

jakości produktu
● Kontrola nad działaniami ulepszającymi (Kaizen)
● Redukcja liczby braków
● Lepsze planowanie okresów konserwacji

Korzyści dla operatorów maszyn i linii
● Dotrzymywanie planowanych czasów ukończenia

i szybsza reakcja w razie zakłóceń
● Ułatwienie pracy dzięki produkcji bez papierologii
● Dostęp do dokumentacji i informacji o
danych eksploatacyjnych oraz przebiegu procesów
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PROXIA MES . Rozwiązania branżowe
Budowa maszyn/urządzeń:
●
●
●

Porównawcza analiza wskaźników
Dwukierunkowa komunikacja z halą produkcyjną
Planowanie pracowników

Produkcja na zlecenie
●
●
●

Dopasowana do potrzeb struktura oprogramowania
Wysoka standaryzacja procesów
Oszczędność zasobów

Przemysł samochodowy:
●
●

Pozbawiona luk dokumentacja procesów
Wielopoziomowe analizy z dokładnością aż
do 1 sekundy
● Planowanie międzywydziałowe

Budowa narzędzi/form:
●
●
●

Szczegółowa dokumentacja komponentów
Dokładne planowanie zasobów
Dynamiczne generowanie zleceń

Przemysł tworzyw sztucznych:
●
●
●

Zautomatyzowane rejestrowanie danych
Integracja statystycznych systemów jakości
Zabezpieczenie przepływu materiałów

Przemysł chemiczny:
●
●
●
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Zarządzanie działaniami
Monitorowanie wskaźników procesów
Zautomatyzowane rejestrowanie danych procesowych

PROXIA MES –
Kompetencje rozwiązań
w różnych szczegółach
branżowych
Jako niezależny dostawca rozwiązań
MES PROXIA oferuje szerokie spektrum
całościowych i szczegółowych rozwiązań optymalizacji różnych procesów i
przedsiębiorstwie produkcyjnym. Samodzielne opracowane, transformowalne
standardowe oprogramowanie stanowi
prz y tym podstawę specyficznych
rozwiązań branżowych. Aspekty gospodarcze oraz optymalizacja procesów
technicznych znajdują się na pierwszym planie przy implementacji.

PROXIA MES . Portfolio produktów
Łączność ERP/ Moduł produkcji

ie

Planowanie produkcji/dokładne

an

ow
an

Planowanie pracowników

Pl

BDE

MDE

Rejestrowanie

liz

a
An

Zbiór danych procesowych

a
MES - Dodatki, modyfikacje

Monitoring
OEE/KPI
Menedżer działań
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PROXIA . Manager

PROXIA Manager – standardowy
zestaw aplikacji dla wszystkich modułów MES
PROXIA MES pracuje na bazie ujednoliconej platformy systemowej PROXIA
Manager. Ta platforma aplikacji jednoczy wszystkie moduły PROXIA i
stanowi podstawę ujednoliconego
zarządzania danymi. PROXIA Manager to „szkielet aplikacji“, w który
wbudowane są moduły PROXIA MES
odpowiednio do potrzeb. Platform
aplikacji oferuje szerokie portfolio standardowych funkcji, które znajdują zastosowanie we wsz ystk ich modułach PROXIA.
Użytkownik zyskuje zatem przejrzystą, jednolitą i nowoczesną koncepcję obsługi oprogramowania. PROXIA Manager wykorzystuje
wszystkie dane i informacje, które pobierane
są z centralnej struktury baz danych. Wszystkie
przyporządkowania, konfiguracje i ustawienia
można organizować przez PROXIA Manager.
Zmiany w samym PROXIA Manager czy włączenie dodatkowych aplikacji można zrealizować
w trakcie bieżącej pracy oprogramowania MES.

PROXIA Manager – solidny fundament IT,
elastyczność i zdolność do pełnej aktualizacji

Korzyści i właściwości
PROXIA Manager
● Standaryzowana platforma oprogramowania
● Centralne zastosowanie dla wszystkich

aplikacji MES
● Nowoczesna, aktualizowana platforma bazowa

dla długofalowych korzyści przedsiębiorstwa
● Jednolita, łatwa obsługa i wywoływanie funkcji
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PROXIA Manager zaprojektowano tak, żeby rozwiązanie
można było dokładnie dopasować do wymogów produkcji,
a mimo to nie odchodziło ono od standardów. Dzięki temu
PROXIA MES ma możliwość stałej aktualizacji i pozwala
utrzymać spójność danych również przy zmieniających się
wymogach przedsiębiorstwa. W każdym czasie można
dodać nowe źródła informacji, które stają się natychmiastowo dostępne dla zintegrowanych modułów PROXIA.
PROXIA Manager opracowano z użyciem najnowocześniejszych narzędzi i podlega ciągłemu rozwojowi. Tym samym
stanowi fundament zorientowanego na przyszłość, wydajnego rozwiązania MES, które rośnie wraz z wymogami.

ERP/PPS . Komunikacja
Źródła danych

PROXIA
Connector

Systemy ERP
● Infor

● PRO ALPHA

● abas

● Navision

● SAP

● Microsoft Business

● PSI
● sage bäurer

Solutions

PROXIA MES

● ...

Inne źródła danych
● Plik xls
● Tekst ASCII
● Usługi Web

● Natywny dostęp

do baz danych
● ...

ERP/PPS i PROXIA MES – Wykorzystanie synergii do zwiększenia wydajności

PROXIA Connector –
praca bez przełączania pomiędzy systemami

Optymalny krajobraz systemowy oprogramowania dla
elastycznej produkcji uzyskuje się wówczas, gdy poziomy
kierowania i produkcji wykorzystują synergię, a obie
struktury systemowe oprogramowania sprawnie wymieniają informacje. Systemy ERP i MES należy z tego powodu synchronizować w zdefiniowanych jednostkach procesów. Inteligentne połączenia oprogramowania
zapewniają pozbawiony luk i dwukierunkowy przepływ
informacji między ERP a MES.

PROXIA-Connector (Interfejs wymiany danych) zapewnia
przesyłanie danych pomiędzy systemem ERP a PROXIA
MES. Ponadto PROXIA-Connector może komunikować się
dwukierunkowo z innymi systemami IT zaangażowanymi
w proces. Do oceny, analiz i wizualizacji przedsiębiorstwo
ma dostęp do tych samych informacji na wszystkich poziomach procesów. Niezgodność danych pomiędzy systemami i problemy komunikacyjne należą tym samym do
przeszłości.

Doskonała integracja z SAP
PROXIA MES włącza się tam, gdzie SAP nie daje rady
Dzięki integracji PROXIA MES w mySAP ERP powstał krajobraz systemowy, w którym płaszczyzny
kierowania i produkcji idealnie ze sobą współpracują. PROXIA MES otrzymał certyfikację SAP i
wyróżnienie „Powered by SAP NetWeaver“. PROXIA MES można podłączyć zarówno do otwartej
technologii integracji SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (również SAP XI 3.0), jak i do SAP
NetWeaver Portal. Podłączenie za pośrednictwem SAP XI 3.0 umożliwia integrację procesów ERP
poprzez wymianę danych i informacji pomiędzy SAP a PROXIA MES.
PROXIA ist zertifizierter
SAP Partner.
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APS - Planowanie produkcji . Planowanie szczegółowe

PROXIA Planowanie produkcji –
Narzędzie, które zapewnia przejrzystość
W praktyce obłożenie maszyny czy kolejność i priorytet
zleceń ustala się często na podstawie doświadczenia. Ten
sposób postępowania jest nadzwyczaj praktyczny dla niewielkiego wolumenu zleceń. Jeśli jednak liczba zleceń produkcyjnych czy kompleksowość wzrośnie i trzeba będzie
uwzględnić zasoby materiałowe, optymalizację zbrojenia,
sieci zleceń (planowanie wielostopniowe) czy multizasoby,
intuicja już nie wystarcza, a planista potrzebuje wsparcia
matematycznego modułu planowania produkcji.
Zlecenia wprowadza się poprzez interfejs z systemów EPR i
zestawia z realnymi mocami produkcyjnymi w oparciu o

Korzyści i właściwości
PROXIA Planowanie produkcji
● Planowanie i symulacja scenariuszy produkcji
● Redukcja czasów realizacji, minimalizacja
●
●
●
●
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stanów magazynowych
Planowanie z ograniczonymi mocami
produkcyjnymi i multizasobami
Planowanie „zleceń kluczowych“, siatki zleceń
Planowanie dostępności materiału i grupowanie
kolejności zadań
Funkcje diagramu Gantta, formularza i tabeli
dla lepszej przejrzystości

zasoby, modele zmianowe i plan dostępności pracowników.
Planowanie produkcji automatycznie tworzy harmonogram oparty na algorytmie obłożenia maszyn i obliczenia
terminów realizacji. W kolejnym kroku planista może
poprzez funkcję przeciągnij i upuść ustawić odpowiednią kolejność operacji na wykresie Gantta. Aby zapewnić
realne wyniki, w trybie planowania przeprowadza się
planowanie na zasobach ograniczonych. W trybie symulacji można również planować bez ograniczeń na zasobach, żeby zobaczyć, gdzie i jak wiele przeciążeń trzeba
będzie zlikwidować.
Przy projektowaniu planowania produkcji PROXIA szczególną uwagę poświęcono przejrzystej prezentacji/obsłudze i dużej wydajności. Tym samym można ad hoc uzyskać
odpowiedź na codzienne pytania:
• Jaki wpływ będzie miał priorytet „kluczowego zlecenia“
na pozostałe zlecenia?
• Czy dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych lub zleceniu
na zewnątrz (kooperacja) uda się dotrzymać terminów
opóźnionych zleceń?
• Jaki wpływ ma awizowany termin dostawy surowca
przez dział zaopatrzenia lub projekt na bieżące zlecenia?
• Czy optymalizacja czasów przezbrojeń według różnych
właściwości, jak np. materiał, kolor, średnica itd. jest
sensowna i jak wpłynie na czasy realizacji?

PEP . Planowanie pracowników

PROXIA PEP –
Drugi wymiar planowania mocy produkcyjnych
W pierwszym wymiarze określa się moce produkcyjne poprzez zasoby i przyporządkowany model zmianowy. Moce te
wpływają do modułu planowania produkcji i posłużą do
planowania terminów. Patrząc wstecz stanowią podstawę
do obliczeń OEE. Pojęcie „dostępność“ jest w przedsiębiorstwach różnie definiowana. Może to być przykładowo 24 godziny na dobę, ponieważ maszyna czy linia jest zawsze
dostępna, w zależności od przyporządkowanego modelu
zmianowego aż po definicję specyficzną dla przedsiębiorstwa, np. jeśli jako dostępność do OEE wpływają tylko
zmiany obsadzone personelem.
Planowanie pracowników PROXIA oferuje możliwość uwzględnienia i zaplanowania dostępności personelu przypisanych do zasobów oraz do zmian w drugim wymiarze.
Przy przyporządkowaniu zmian osób uwzględnia się
między innymi umiejętności, certyfikację, planowanie
nieobecności oraz system ról i uprawnień.
Wynik PROXIA PEP tworzy realistyczny punkt widzenia na
dostępność mocy produkcyjnych i umożliwia tym samym ostateczne planowanie zasobów w module planowania produkcji. W ten sposób można sprawdzić wariacje modeli zmianowych, np. wprowadzić kolejną zmianę w zlokalizowanym
wąskim gardle poprzez symulację i sprawdzić skuteczność
rozwiązania w module planowania produkcji.

Kto kiedy pracuje, a przede wszystkim gdzie?
Obok przyporządkowania pracowników/zmian poprzez
funkcję przeciągnij i upuść planowanie pracowników
uwzględnia również okresy nieobecności pracowników.
Okresy nieobecności, jak np. urlop, choroba, szkolenie i
in., można do wyboru aktualizować w module PROXIA
PEP lub wprowadzać do systemu HR. Wynikiem przyporządkowania jest zarówno kalendarz pracowników, jak
również plan obłożenia maszyn.

Korzyści i właściwości
PROXIA PEP
● Definicja zmianowych mocy produkcyjnych,

●

●
●

●

przypisanie przez funkcję przeciągnij i upuść w
celu zwiększenia przejrzystości
Plan pracowników i zmian z przyporządkowaniem ich umiejętności: unikanie wąskiego
gardła personelu
Różne tryby miejsc pracy (z wyłączeniem
operatorów, pomocników, puli wydajnościowej)
Uwzględnienie umiejętności i nieobecności
pracowników: planowanie właściwych pracowników do właściwych zadań
Możliwość pełnego włączenia systemów HR
i RCP oraz komunikacja z planowaniem produkcji
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BDE . Rejestrowanie danych roboczych

PROXIA BDE do analizy słabych punktów
PROXIA BDE rejestruje stan rzeczywisty w produkcji czy
montażu, bezpośrednio w miejscu powstania. Dzięki pozbawionemu luk rejestrowaniu procesu tworzenia wartości od zgłoszenia procesu produkcji do jej zakończenia
można rozpoznać słabe punkty dzięki możliwości wczesnego ostrzegania, monitorowania i raportowania i
szybko wdrożyć odpowiednie środki zaradcze.
Strumień czasowy dzieli się na dowolnie konfigurowane statusy/stany, jak np. zbrojenie, produkcja, zakłócenia, przestój
itd. Zarejestrowane stany księgowane są na różnych kontach
(miejsce pracy, pracownik, kolejność prac). Za pośrednictwem parametrów można aktywować i dezaktywować konto
pracownika i procesu produkcji, a tym samym możliwe jest
np. rejestrowanie danych w sposób neutralny osobowo.

PROXIA BDE wspiera wiele typów zleceń, jak np. zlecenia
produkcji, zlecenia wewnątrzzakładowe, raportowanie
transportu wewnętrznego, księgowania zadane/rzeczywiste i wiele więcej. Zgłaszać można zarówno pojedyncze
osoby, jak i grupy osób. W tym kontekście dostępne są
również takie funkcje, jak obsługa wielu maszyn czy
obsługa bezosobowa. Zasoby dla poszczególnych terminali raportujących mogą pochodzić z najróżniejszych źródeł, jak np. system ERP, planowanie produkcji czy ręcznie
utworzone zlecenie/proces produkcji w systemie PROXIA
MES. Priorytetowym celem przy projektowaniu PROXIA
BDE było umożliwienie intuicyjnej obsługi również pracownikom niedoświadczonym w obsłudze komputera
dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika.

Zgłoszenia zwrotne dla modułu planowania produkcji
Aby zagwarantować dużą dynamikę i aktualność w planowaniu produkcji, system BDE dostarcza istotnych danych
rzeczywistych w odniesieniu do zlecenia. Nie ma przy tym
znaczenia, czy stosowane jest planowanie produkcji PROXIA, czy inny zewnętrzny system planowania.

Platforma sprzętowa PROXIA BDE

Korzyści i właściwości

Rejestrowanie danych przez PROXIA BDE zaprojektowano
tak, żeby można było stosować różne konfiguracje sprzętowe według indywidualnych standardów i wytycznych IT w
przedsiębiorstwie. Terminal BDE to aplikacja pod Microsoft
Windows, działająca na standardowych komputerach, komputerach przemysłowych czy urządzeniach mobilnych, jak
tablet PC, smartfon, i in. Do zgłoszenia zlecenia lub identyfikacji personelu stosuje się popularne na rynku rozwiązania,
jak kody kreskowe, kody QR czy transpondery.

PROXIA BDE
● Dziecinnie łatwa, intuicyjna koncepcja obsługi
● Dowolnie konfigurowalne przyciski statusów

przy pełnej elastyczności i możliwości aktualizacji
● Budowa modułowa z możliwością rozszerzenia o

takie funkcje jak np. śledzenie partii
● Zintegrowany system wczesnego ostrzegania BDE

dla możliwości szybkiej reakcji przy wąskim gardle
● Powiązanie sprzętu wspierającego produkcję

(np. skanery, RFID, ...)
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Rozbudowa do pełnego system informatycznego
Rejestrowanie BDE można wykorzystywać do czystego
księgowania statusu lub jako system informatyczny, w
którym udostępniane są np. programy NC, listy narzędzi,
rysunki i instrukcje kontroli m. in. w odniesieniu do zleceń.
Podobnie można wykorzystywać wewnętrzne możliwości
komunikacji, jak powiadomienia e-mail lub SMS, zawsze z
uwzględnieniem tego, że operator może zażądać informacji
lub wsparcia (np. inżyniera utrzymania ruchu czy materiałowego) bezpośrednio w produkcji.

MDE . Rejestrowanie danych maszyn

PROXIA MDE – Całodobowe „EKG maszyn“
MDE to elektroniczny „odcisk palca“ maszyny lub urządzenia.
W zależności od koncepcji można ręcznie zgłosić stan urządzenia lub maszyna może tego dokonać w pełni automatycznie za
pośrednictwem MDE. Podczas gdy operator zajmuje się jak
zwykle swoją maszyną, rejestrowanie MDE działa automatycznie w tle. Wprowadzenie błędnych danych lub zapominanie o
wprowadzaniu ręcznych zgłoszeń jest zatem wykluczone.
Dzięki modułowej budowie rejestrowanie PROXIA może bez
problemu pracować w trybie mieszanym obu wariantów
zgłoszeń (BDE i/lub MDE). W ten sposób można np. przy
zakupie nowoczesnej maszyny przechodzić stopniowo z
trybu BDE na tryb MDE.
Zautomatyzowane rejestrowanie danych poprzez MDE
zapewnia operatorom znaczną oszczędność czasu, w szczególności w przypadku takich systemów pracy, jak stoły
wymienne, urządzenia paletowe, systemy wież mocujących,
linie produkcyjne i obsługa wielu maszyn. Obok czystego
rejestrowania stanu także automatyczne rejestrowanie
liczby sztuk stanowi komfortowe rozwiązanie i dostarcza
również część informacji do obliczeń OEE.

Automatyczne alarmowanie przy zakłóceniach
Istotną myślą w kontekście Przemysł 4.0 jest aktywna,
dwukierunkowa komunikacja maszyn/urządzeń i operatorów między sobą, by szybciej rozpoznawać błędy i wąskie

Korzyści i właściwości
PROXIA MDE
● Minimalny nakład na zgłoszenia dzięki zauto●

●
●
●

matyzowanemu rejestrowaniu danych
Przetwarzanie dużych ilości danych lub kompleksowych struktur produkcji, np. maszyny wielopaletowe, urządzenia paletowe czy linie produkcyjne
Tryb mieszany BDE/MDE dzięki budowie
modułowej
Obsługa międzynarodowych standardów, np.
OPC-UA czy Euromap 63
Różne mechanizmy alarmowania przez e-mail, SMS lub
RSS-Feed

gardła i minimalizować przestoje produkcyjne. Dzięki PROXIA MDE można zrealizować różne scenariusze alarmowania. Można je wysyłać przez własną infrastrukturę IT przedsiębiorstwa, jak np. e-mail, lub skorzystać z usług
zewnętrznych, jak SMS czy RSS-Feed.

Standaryzowana komunikacja maszyn z
OPC-UA
Standard komunikacji OPC-UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) oferuje możliwość odczytu
informacji o stanie linii/maszyny i wszystkich rodzajów
danych procesowych z różnych sterowników. Dzięki temu
standardowi komunikacji można wykorzystać istniejącą infrastrukturę (np. dostępny serwer OPC-UA). Ponadto istnieje
również możliwość integracji starszych sterowników, które
nie posiadają serwera OPC-UA, za pośrednictwem inteligentnych rozwiązań Gateway. Programowanie interfejsów
maszyn po stronie MES nie jest konieczne. Wszystkie informacje, np. ustawienia matrycy sygnałowej, konfiguruje się
w systemie MES.
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Dane . Procesowe

Inteligentne narzędzie na potrzeby
utrzymania ruchu

Doskonała wizualizacja na potrzeby
utrzymania ruchu

Dane procesowe? Są to dane, które dokumentują rzeczywiste parametry, na podstawie których został przeprowadzony proces produkcyjny. Zwykle dane te wykorzystywane
są przez układy sterowania systemów w celu kontroli
procesu. Dane te, takie, jak wartości temperatur, ciśnień
czy prędkości, zwykle pozostają w układach sterowania i
nie są wykorzystywane do innych celów. Gdyby jednakże
wykorzystać ten zbiór danych, pojawią się dodatkowe
możliwości rozbudowy tworzenia wartości. I tak, przykładowo, dzięki stałej wizualizacji odnośnych parametrów
procesowych, można szybko wychwycić odchylenia od
wymaganego procesu.

Wiele nowoczesnych systemów oferuje możliwość dostarczania danych procesowych grupie utrzymania ruchu. Jednak prawie wszyscy dostawcy wnoszą swoje własne
rozwiązania wizualizacyjne, co powoduje, iż przedstawienie danych telemetrycznych z różnych systemów jest prawie niemożliwe

Uzyskane w ten sposób informacje stanowią dobro nie
tylko dla pracowników produkcji, jednakże przydają się
także jako dodatkowa pomoc w dziale utrzymania ruchu,
podczas poszukiwania usterek oraz w toku optymalizacji
systemów produkcyjnych.

Dzięki wizualizacji danych procesowych, system PROXIA jest
zdolny do graficznego wyświetlania każdego rodzaju danych
procesowych, takich jak ciśnienie, natężenia przepływu czy
wzorca drgań. Zapewnia to obsłudze technicznej nowoczesny i przejrzysty interfejs do monitorowania wszystkich
swoich systemów na podstawie zarejestrowanych danych
telemetrycznych
W przypadku, gdy zarejestrowane wartości odbiegają od
przyjętych norm, dostępność powiadomień typu „push“,
takich jak SMS, e-mail, RSS lub automatyczne generowanie
komunikatów dotyczących utrzymania ruchu, pozwala
zminimalizować nieplanowane przestoje i przesunąć je do
mniej krytycznych okien czasowych. W przypadku
wystąpienia odchyleń jakościowych można również określić
ich przyczyny.

Korzyści i właściwości
PROXIA Moduł danych procesowych
● Wykorzystajcie Państwo dane procesowe zebra-

ne przez MES na potrzeby utrzymania ruchu!
● Zdalna kontrola danych, także z użyciem
●
●
●
●
●

PROXIA Moduł danych procesowych - Dodatkowa pomoc w rozwiązywaniu problemów i optymalizacji urządzeń produkcyjnych, nawet na urządzeniach mobilnych.
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urządzeń mobilnych
Automatyczne tworzenie komunikatów dla 		
utrzymania ruchu
Redukcja czasów reakcji i przestojów!
Rozpoznanie przyczyn usterek i wdrażanie
dostosowanych środków zaradczych
Stworzenie bazy dla automatycznych procesów
decyzyjnych
Dane procesowe „włączające” Utrzymanie 		
Ruchu 4.0.

OEE/KPI . Analiza

PROXIA KPI/OEE –
analiza KPI i OEE w czasie rzeczywistym

PROXIA KPI Monitoring –
dokładne określanie produktywności i OEE

Key Performance Indicators, w skrócie KPI, to kluczowe
wskaźniki efektywności, które odzwierciedlają wydajność i
ekonomiczność przedsiębiorstwa. Służą jako wielkości
mierzące sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa. Ważną
rolę gra przy tym aktualność wskaźnika OEE. Jeśli KPI pokazują, że nie da się spełnić planów w danym okresie, można
korygująco zaingerować w proces. Porównanie bieżących
procesów za pomocą wskaźników OEE bieżących danych
produkcyjnych jest dodatkowo istotną częścią ciągłego
procesu poprawy (Kaizen). Za pomocą KPI (np. wskaźników OEE) można ocenić, skontrolować i w razie potrzeby
skorygować wszystkie procesy przebiegające w
przedsiębiorstwie. PROXIA KPI oferuje wszystkie zalety nowoczesnego oprogramowania, by sprostać tym wymogom.

PROXIA KPI Monitoring dostarcza szczegółowych analiz
dla wszystkich istotnych wielkości wpływających na proces
do analizy OEE. Przeprowadza zautomatyzowane zgłoszenia zwrotne z urządzeń i maszyn (MDE) i ręczne zgłoszenia
zwrotne (BDE) i sprowadza je do konfigurowalnych formuł
obliczeniowych. Powiązania, regulacje i zależności można
zatem konfigurować dowolnie, podobnie jak układ prezentacji analiz oprogramowania OEE. Dzięki funkcjom szczegółowych analiz danych widać dodatkowo natychmiast,
gdzie znajduje się przyczyna problemów w procesie lub
przedsiębiorstwie. Częściami PROXIA KPI są standaryzowane formuły obliczeniowe i analizy zgodnie
z arkuszem jednolitym VDMA DIN
66412 dla wskaźników KPI.
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MES . Monitoring

Produkcja w rękach - na żywo i mobilnie
Powiązanie informacji toruje drogę do inteligentnej fabryki. Moduł „Monitor.web“ umożliwia monitorowanie
produkcji w czasie rzeczywistym w ramach analizy i
wizualizacji danych eksploatacyjnych i maszyn dzięki
zastosowaniu innowacyjnych technologii Web. Dużą
zaletą jest również to, że ta opcja funkcjonuje całkowicie
niezależnie od wykorzystywanego urządzenia końcowego. Nie gra zatem żadnej roli, czy dane produkcji
przegląda się na notebooku, tablecie czy smartfonie.
Wystarczy dostęp do sieci, żeby otworzyć „okno na produkcję“ przez moduł „Monitor.web“. Dzięki Monitor.web
można tworzyć różne widoki zoptymalizowane na dane
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obszary produkcji i w zależności od potrzeb. W przypadku dużych ilości danych idealnym ustawieniem jest
widok list lub kafelków. Przy lokalizacji maszyn lub urządzeń z usterkami przydaje się widok hali. Istnieje również
możliwość kombinacji różnych widoków. Z widoków
można dodatkowo wywoływać informacje dzięki funkcji
szczegółowego badania danych. Tu dostępne są między
innymi informacje o personelu pracującym na linii czy
procesie produkcji, który akurat znajduje się w obróbce.
Wszystkie widoki szczegółowe można dopasować do
indywidualnych wymogów użytkownika.

MES . Monitoring

PROXIA Online-Monitor –
inteligentne okno na produkcję

PROXIA Monitoring mobilny –
wszystkie informacje w jednym miejscu

Dzięki PROXIA Online-Monitor osoby odpowiedzialne mają
natychmiastowy wgląd w aktualną sytuację w produkcji. W
czasie rzeczywistym przedstawiane są np. czas trwania i
czas dodatkowy, licznik sztuk lub liczba braków. PROXIA
Online-Monitor jest tym samym idealnym narzędziem dla
mistrza w jego obszarze kompetencji, czy dla planisty lub
kierownika produkcji, którzy potrzebują bardziej globalnego spojrzenia. A w razie potrzeby powiadomienie o
zdarzeniach przychodzi przez SMS czy e-mail.

Dzięki monitoringowi mobilnemu PROXIA Online Monitor
oferuje możliwość uzyskiwania informacji o produktywności,
zakłóceniach i stopniu realizacji produkcji poza przedsiębiorstwem. Wczesne rozpoznawanie czynników wpływających negatywnie na produktywność zapobiega drogim
opóźnieniom w procesie produkcji i montażu. Monitoring
mobilny to aplikacja Web opracowana według najnowocześniejszych standardów, która działa na każdym smartfonie.

PROXIA Oś czasu –
nowoczesna forma monitoringu MES
Narzędzie analityczne „Oś czasu“ jest dostępne zarówno jako
monitor online, jak i aplikacja „Monitor.web“ i dzięki temu
można z niego korzystać również mobilnie. W zależności od
urządzenia końcowego można zwizualizować określone
przedziały czasowe, również ze wsparciem multitouch. Dzięki
funkcji „osi czasu“ w monitorze online można dokładnie i graficznie przedstawić produktywność maszyn na wykresie z
osią czasu. Wszystkie informacje o maszynach są natychmiast
rozpoznawalne. W ten sposób np. mistrz na pierwszy rzut oka
wie, jak produktywna była ostatnia zmiana.

Korzyści i właściwości
PROXIA Monitoring
● Wczesne rozpoznawanie negatywnych czynników
● Wielopoziomowe zarządzanie informacjami
● Prezentowanie aktualnej sytuacji w czasie

rzeczywistym
● Monitoring oparty na sieci Web – właściwe

informacje w każdym czasie i każdym miejscu
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MES . Analiza

PROXIA – Mobilna analiza opisowa
Jest to narzędzie do analizy dużych ilości danych.
Wizualizacja tych wskaźników odbywa się w aplikacji
internetowej „KPI.web“. W ten sposób klasyczne dane
dotyczące produkcji, takie jak ogólna wydajność
zakładu, stopień wykorz ystania, ilość odpadów,
przeróbek czy dostępność, mogą być wyświetlane „na
żywo” przez dowolnie definiowany okres czasu. Wszystkie kluczowe wartości zostają wyświetlane na osi czasu,
co w kolei pozwala na szybkie rozpoznanie trendów i
wprowadzenie istotnych zmian danych liczbowych dla
konkretnych zdarzeń. Zakłócenia procesu, czasy nieprodukcyjne, koszty przezbrojenia i czasy produkcyjne
mogą być wizualizowane dla konkretnych maszyn, grup
maszyn czy też całych lokalizacji. Dodatkowo funkcja
„Drilldown“ pozwala nam na wygodne i celowe poruszanie się po danych hierarchicznych.
Niezależnie od tego, czy trzeba wizualizować ogólną
wydajność maszyn, czy wymagany jest szczegółowy
obraz wydajności całego zakładu. Moduł „Analiz
opisowych“ w KPI.web pozwala na kompilację danych w
różnych stopniach szczegółowości. Dzięki temu narzędzie to jest odpowiednim „towarzyszem“ dla menedżerów
na wszystkich szczeblach firmy. Zdolność do podejmowania właściwych decyzji na podstawie rzeczywistych
danych jest kluczem do zrównoważonego, pozytywnego rozwoju firmy.

Jednym z podstawowych wymagań dla przyszłych procesów zarządzania
przedsiębiorstwem jest przygotowanie coraz większej ilości danych z
produkcji w taki sposób, aby odpowiednie informacje były podsumowane w
niezbędnym zakresie.

Korzyści i właściwości
Mobilna analiza opisowa
● Szybka i ukierunkowana analiza danych na

●
●
●
●

Dzięki wykorzystaniu Usług Przygotowawczych i stałemu przechowywaniu
danych w różnych agregatach, informacje mogą być udostępniane bez znacznych opóźnień.
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●

podstawie znormalizowanych kluczowych 		
danych liczbowych
Przetwarzanie dużych ilości danych i ich
prezentacja w kompaktowej formie
Narzędzie analizy internetowej - Dostęp do 		
analizy w dowolnym miejscu
Interaktywna analiza OEE dla poszczególnych 		
zakładów lub wybranych segmentów produkcji
Specyficzna dla danego projektu integracja kluc
zowych danych dotyczących przedsiębiorstwa
Generator raportów z wbudowanym eksportem
PDF, bezpośrednio z urządzenia mobilnego

MES . Analiza

Korzyści i właściwości
PROXIA Zarządzanie zasobami
● Cyfrowa dokumentacja wykonanych i

planowanych zmian
● Graficzna analiza zmian wynikająca z

przeprowadzonych działań
● Analiza zmian począwszy od maszyny do

kompletnego miejsca produkcji
● Identyfikacja sprzecznych celów

w realizacji zmian

PROXIA Zarządzanie zasobami
PROXIA dostarcza pracownikowi odpowiedzialnemu za
LEAN (Proces ciągłego doskonalenia) potężne narzędzie w
postaci zarządzania zasobami. Dzięki tej internetowej aplikacji możliwe jest dokumentowanie działań w trakcie
usprawniania procesów, monitorowania zmian i ocen
wyników. Po dokonaniu zmian w systemie, możemy poddać analizie kluczowe dane liczbowe, zmiany przeniesienia
złomu produkcyjnego, przyczyn powstania złomu lub kole

jności obróbki. Narzędzie wyświetla wszystkie zmiany na
osi czasu. Ułatwia to ocenę jakości i odporności danego
środka. Ponadto, szczegółowe dane kluczowe są wyświetlane jako wartości średnie. Odbywa się to zarówno w czasie poprzedzającym pomiar oraz po pomiarze. Pozwala to
na określenie zakresu zmiany w formie oddzielnej figury
klucza. Możliwość oceny wdrożonych działań jest podstawą dla każdego LEAN.

Moduł: PROXIA Raportowanie

Moduł: PROXIA MES
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Moduł: PROXIA Menadżer Zasobów
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Podstawa dla EAN: PROXIA Menedżer zasobów szybko, łatwo i prosto ocenia np.
zmiany w klasycznych wskaźnikach KPI, takich jak OEE, dostępność, wydajność,
wskaźnik braków, poziom ustawień, wskaźnik przeróbek lub poziom wykorzystania technologicznego.

Stopień poprawy

PROXIA Menedżer zasobów podsumowuje wszystkie fakty dokonanych zmian.
Za pomocą jednego kliknięcia można sprawdzić stan poszczególnych zmian.
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PROXIA . Opcje MES & Dodatki
CMMS – Utrzymanie ruchu/ naprawy i konserwacje

Oprogramowanie DNC

Rozwiązania sprzętowe dla
zbierania danych z maszyn

Opcje MES

Zarządzanie narzędziami i
danymi technologicznymi

Wewnętrzna zakładowa
logistyka transportowa

Dodatki do MES

Zbiór wartości pomiarowych dla
wspieranej komputerowo analizy jakości

Zbieranie czasu pracy pracowników
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Konserwacja . Utrzymanie

PROXIA CMMS – Planowanie

PROXIA CMMS – Rozliczanie

Za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika planuje się terminy czynności związanych z utrzymaniem i
przekazuje pracownikom tego działu. Można tu uwzględnić
zarówno przestoje uwarunkowane produkcją, jak i kwalifikacje pracowników. Dzięki temu planista może optymalnie
wykorzystywać dostępne zasoby.
Jednocześnie do dyspozycji planisty dostępne są bieżące
informacje, jakie czynności już wykonano i jaki jest status
linii produkcyjnych.

Planowane czynności wizualizowane są na urządzeniach
końcowych pracowników. Zwiększa to elastyczność w utrzymaniu ruchu i minimalizuje okresy przestojów linii. Inżynier
utrzymania ruchu ma zatem możliwość dokumentowania
swoich czynności bez luk. Obok czasów pracy personelu zajmującego się utrzymaniem rejestruje się tutaj również
wykorzystane części zamienne i materiały zużywalne. W
zależności od stopnia uszczegółowienia dokumentacji
można również dołączać wszelkiego typu dokumenty.
Przykładowo możliwe jest również załączanie protokołów
z kontroli lub dokumentacji zdjęciowej do historii utrzymania.

PROXIA CMMS – Analiza
Obniżanie kosztów konserwacji, minimalizowanie przestojów, pozbawione luk dokumentowanie czynności związanych
z utrzymaniem ruchu. Nowoczesne utrzymanie ruchu musi
codziennie mierzyć się z tymi wyzwaniami. Pomoże tu
moduł „Konserwacja i utrzymanie ruchu“ PROXIA Software
AG. Szybkie i proste pozyskiwanie informacji dla inżyniera
utrzymania ruchu na linii na miejscu oraz strukturalny
przegląd wszystkich planowanych konserwacji, przeglądów
i napraw dla poziomu planowania tworzą podstawę dla
szybkich, ukierunkowanych decyzji w utrzymaniu ruchu.

Rozkład kosztów wedle kwalifikacji
25,53%

Rozkład kosztów ogólnych
76,53%

23,42%

8,66%

11,61%
51,05%

Elektrycy
Ślusarze

3,20%

Hydraulicy

Koszty personelu

Koszty materiału

Koszty ogólne

Ceny pakietowe

Korzyści i właściwości
PROXIA Konserwacja/utrzymanie ruchu
● Wszystkie czynności związane z utrzymaniem

●
●
●
●
●

można planować z wyprzedzeniem i w
jednym miejscu
Intuicyjna, łatwa obsługa dzięki zastosowaniu
nowoczesnego interfejsu użytkownika
Mobilna platforma, niezależne rejestrowanie
czynności związanych z utrzymaniem ruchu
Cyfrowa dokumentacja wszystkich działań
związanych z utrzymaniem ruchu i naprawą
Dokumentacja kosztów ogólnych w
utrzymaniu ruchu
Prognoza kosztów utrzymania ruchu, od
miejsca powstawania kosztów aż po podzespół
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Logistyka transportu i CAQ . Dodatki

PROXIA Wewnątrzzakładowa logistyka transportu: optymalizacja ruchów materiałowych
Często poszukiwanie półproduktów w produkcji lub oczekiwanie na odpowiedni środek transportu są prawdziwymi
„pożeraczami czasu“ w procesie produkcji. Dzięki modułowi
PROXIA „Wewnątrzzakładowa logistyka transportu“
zarządza się stanami półproduktów w odniesieniu do miejsc magazynowania i dokumentuje odpowiednie magazyny. Dodatkowo można przeksięgować materiały do
innych magazynów, maszyn czy stanowisk pracy ręcznej.
Przy generowaniu zleceń transportu można wybrać
pomiędzy miejscem pochodzenia a miejscem docelowego
magazynowania, co stanowi wsparcie zarówno dla strategii pull, jak i push. Pracownikowi transportu wyświetlają się
w ramach sterowania istotne informacje: Skąd? Dokąd?
Kiedy? Jakim środkiem transportu? Czasy transportu można
następnie analizować.

PROXIA CAQ: zabezpieczony proces
rejestrowania CAQ do zarządzania jakością
Tylko wysokiej jakości i wolne od wad produkty zapewniają
sukces gospodarczy przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dlatego analiza, dokumentacja i archiwizacja danych jakościowych za pomocą narzędzia CAQ ma dla przedsiębiorstw
ogromne znaczenie dla zwiększenia tworzenia wartości w
produkcji. Moduł rejestrowania PROXIA CAQ oferuje możliwość rejestrowania danych jakościowych i pomiarowych
bezpośrednio w miejscu pracy. Dzięki temu autokontrolę
pracowników można w całości zintegrować w proces, a to
wszystko w przyjaznej formie.
• Towarzysząca procesom autokontrola pracowników

Korzyści i właściwości
PROXIA Logistyka transportu
● Prowadzenie stanu i dokumentacja magazynów
● Przeksięgowania/przemieszczenia półproduk-

tów do innych magazynów
● Sporządzanie i wizualizacja zleceń transportu
● Optymalizacja ruchów materiałowych i

dróg transportu
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• Raporty zapewnienia jakości, karty kontrolne, statystyki i szczegóły
• Jednolita koncepcja obsługi dzięki kompletnej integracji w rejestrowanie BDE.
• Włączenie w koncepcję alarmowania PROXIA

RCP i DNC . Dodatki

RCP – IT zamiast kalkulatora:
stare dobre zegary kontrolne już się wysłużyły!

PROXIA MES DNC –5
system informatyczny do hali produkcyjnej

Pozbawione luk rejestrowanie czasu pracy i przekazanie do
działu rozliczeń wynagrodzeń jest priorytetowym zadaniem RCP. Różne funkcje, jak np. wnioski urlopowe online i
tablice nieobecności zmniejszają nakłady i ułatwiają
obsługę. Rejestracja czasu pracy księguje ruchy „przychodzi/wychodzi“ pracowników za pośrednictwem terminali
BDE lub RCP i natychmiast sprawdza uprawnienia oraz
chronologiczną kolejność wpisów. Te są następnie rozliczane i sumowane na odpowiednich kontach czasowych.
Nieobecności, jak urlop, choroba czy szkolenie zawodowe,
wyświetlają się w przejrzystym kalendarzu. Pracownicy
mogą każdorazowo uzyskać takie informacje, jak np. czas
pracy, salda czasu, pozostały urlop i inne na terminalu księgującym. Odpowiednie analizy dają szczegółowy przegląd
obecności/nieobecności, przepracowanych godzin,
dostępności pracowników. Rejestrowanie czasu pracy
można w całości zintegrować w systemie PROXIA BDE.

PROXIA MES DNC to nowoczesny system komunikacji, który
przejmuje wszystkie zadania w związku z transferem programów i danych z i do maszyny. Priorytetowym zadaniem
systemu DNC jest zabezpieczony transfer danych programów NC i programów do korekty narzędzi z archiwów
specyficznych dla maszyn. W szczególności w przypadku
programów NC odbywa się dwukierunkowy transfer zapewniający maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Ponadto można wyświetlać rysunki CAD, szkice mocowania
i zdjęcia produktów bezpośrednio na maszynach i urządzeniach. Czasochłonne pytania, nadmiar papieru i przestoje
maszyn należą tym samym do przeszłości.
Dzięki rozszerzeniu o opcjonalne moduły jak PROXIA NC-Editor, PROXIA NC-Compare i PROXIA NC-Report można rozbudować system DNC do systemu informatycznego produkcji.

Właściwe rozwiązanie dla każdego wyzwania!
PROXIA MES DNC przekazuje personelowi przy maszynach
i urządzeniach lub na stanowiskach montażowych bezpośrednio i online informacje o produkcji i montażu. PROXIA MES DNC to przyjazna w obsłudze aplikacja dotykowa,
którą można zainstalować jako usługę systemową. PROXIA
MES DNC lub PLM-Viewer (system informacji o produkcji)
można uruchomić bezpośrednio z interfejsu MDE/BDE.
Możliwość wprowadzania danych gwarantuje dwukierunkowy przepływ informacji. Tym samym można wysłać feedback na poziom planowania.

Korzyści i właściwości
Rejestrowanie czasu personelu
●
●
●
●

Kontrola dostępu
Wynagrodzenie za osiągnięcia/system premiowy
Wnioski urlopowe i obieg informacji
Automatyczne rozpoznawanie zmiany
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PROXIA XI Gateway . MTConnect oraz OPC-UA

...inne
systemy
Przemysł 4.0

Korzyści i właściwości
PROXIA XI-Gateway
● Połączenie standardowego modelu danych 		
(MTConnect) oraz bezpiecznej transmisji
danych (OPC-UA)
● Użytkowanie danych maszyn na potrzeby
analiz dostępności i wydajności, a także wizualizacje i ocena
● Umożliwienie ujęcia w sieć w pionie i w
poziomie – także w przypadku posiadania 		
heterogenicznego parku maszynowego
● Wznieście Państwo istniejącą technologię na
nowy poziom i sprawcie, że będzie gotowa na
Przemysł 4.0
● Moduł XI-Gateway stanowił będzie central		
nego dostawcę danych dla Państwa
środowiska Przemysłu 4.0.

Użyj tego, co masz - do tego,
czego potrzebujesz!
Zwłaszcza przy niejednorodnym parku maszynowym,
składającym się z różnych modeli o różnych układach sterowania i różnych latach budowy, zbieranie danych z maszyn
nie zawsze jest banalnie proste. Wbrew temu, co sugeruje
dyskusja na temat Przemysłu 4.0, pionowe i poziome łączenie sieci maszyn i systemów może nadal być bardzo kosztowne w praktyce. Prawdą jest, że w kontekście Przemysłu
4.0 osiągnięto już porozumienie w sprawie OPC UA jako
jednolitej i znormalizowanej architektury komunikacyjnej.
Upłynie jednak sporo czasu, aż będzie w pełni obsługiwany
przez wszystkie maszyny, systemy i sterowniki.

PROXIA XI Gateway - Idealna podstawa
dla przemysłu 4.0!
Wiedząc, że systemy Przemysłu 4.0 oczekują komunikacji
wykorzystując technologie OPC-UA, aczkolwiek wiele
maszyn i systemów może komunikować się tylko w oparciu
o inne technologie, PROXIA Software AG opracowała XI-Gateway. Komponent ten jest w stanie przekształcić różne
rodzaje komunikacji i protokoły w OPC-UA. Na przykład,
pozwala udostępnić MTConnect dowolnemu klientowi
OPC-UA. Źródłem danych pozostaje MTConnect, ale
korzystasz z OPC UA. Awarie sieci mogą być zrekompensowane za pomocą technologii HA (Historical Access) lub
znacznie zwiększyć bezpieczeństwo transmisji danych za
pomocą zintegrowanych funkcji z OPC-UA. Ujednolicając
komunikację za pośrednictwem OPC-UA na poziomie hali
produkcyjnej, użytkownicy PROXIA robią kolejny ważny
krok w kierunku Przemysłu 4.0 i celu ku inteligentnej fabryce.
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PROXIA MES . Usługi
By uzyskać jeszcze bardziej wydajne rozwiązanie MES –
Więcej niż tylko oprogramowanie MES dla produkcji
Nie da się w jeden dzień osiągnąć doskonałej produkcji.
Nie pragniemy po prostu sprzedawać oprogramowania
MES. Naszym celem jest wspierać naszych klientów całościowo w zakresie zagadnień związanych z tematyką MES i
towarzyszyć im podczas całości procesu – by stanowiąc
partnera w rozwiązaniu współpracować długoterminowo.
Nasze usługi składają się z pojedynczych elementów które
są w sobie zamknięte, a które ostatecznie pozwalają na
uzyskanie zgranej całości: Optymalny system MES, doskonale zintegrowany z istniejącą infrastrukturą, z możliwością
stałej rozbudowy.

Opieka w procesie decyzyjnym (Doradztwo MES), w procesie wdrożeniowym (Koncepcja, wdrożenie, dostosowanie/
optymalizacja) aż do stałej opieki po wprowadzeniu systemu (szkolenia, opieka i seminaria) – oto zakres świadczeń
PROXIA. Krok po kroku, optymalizujemy nie tylko wdrożenie systemu MES, nasza praca rozpoczyna się dużo
wcześniej, a kończy dużo później. Rozwiązania MES od
PROXIA, pojedyncze lub kompleksowe, pozwolą Twojej
produkcji rzeczywiście rozwinąć skrzydła, zapewnią lepszą
produktywność i konkurencyjność, w drodze do inteligentnej fabryki i Przemysłu 4.0.

Kompetentni doradcy MES – wszystko z jednego źródła
Od początku do końca projektu MES do Państwa dyspozycji
są kompetentni doradcy i szkoleniowcy. Waszą osobą
kontaktową jest doświadczony pracownik PROXIA, który
ma na oku cały projekt i który kontroluje go wprost do
pomyślnego wdrożenia.

Pełne rozwiązanie MES – by zapewnić Państwu sukces
Kompletne rozwiązanie MES gwarantuje powodzenie
Państwa projektu MES. Od początku do końca – od koncepcji do opieki po wdrożeniu – przemyślany, pełny łańcuch
modułów złożony z oprogramowania i usług – zapewniając
szybki zwrot z inwestycji w oprogramowanie.

Wykorzystaj w pełni potencjał produkcyjny
Wraz z Państwem określimy potencjały, jakie kryje w sobie
Wasz proces produkcji – dzięki metodzie całkowitej efektywności wyposażenia. Przedstawimy Państwu zalecenia
dotyczące prac, a Wy ostatecznie podejmiecie decyzję o
dalszych krokach pracy.

Ekonomiczny i przyszłościowy systemu MES
Więcej niż tylko oprogramowanie MES: Celowe koncepcje,
szybkie wdrożenie, bezproblemowa komunikacja i praktyczna edukacja. Nasze świadczenia zapewniają wdrożenie
ekonomicznego i gotowego na przyszłość systemu MES.

Dostosowanie i optymalizacja systemu MES

Wdrożenie systemu

Koncepcja MES

Doradztwo MES

Szkolenia z systemu MES

Obsługa i wsparcie

Seminaria MES
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PROXIA MES . Korzyści i właściwości
PROXIA – Realizator projektów MES

Z PROXIA MES na kursie do inteligentnej fabryki

Decydując się na PROXIA MES przedsiębiorstwo produkcyjne stwarza fundament ciągłej poprawy procesów
produkcyjnych, zawsze z naciskiem na poprawę OEE:
większą dostępność, lepsze wykorzystanie zasobów i
wyższą jakość produktów.

Wyróżniające cechy oprogramowania MES i nowoczesne
innowacje technologiczne PROXIA wspierają przedsiębiorstwa produkcyjne na drodze do doskonałej produkcji,
inteligentnej fabryki i Przemysłu 4.0.

Współpraca z PROXIA to więcej niż tylko nabycie oprogramowania MES. To wejście w partnerstwo z wiodącym dostawcą w środowisku MES. PROXIA oferuje jako partner
rozwiązań MES szerokie kompetencje strategiczne i
pewność w realizacji projektów. Poprzez konsultacje procesów MES wspieramy przedsiębiorstwa najnowszymi
metodami lean production, koncepcjami SMED i modelami
optymalizacji czasu zbrojenia w orientacji na praktykę i cele.
Jako firma wyznaczająca trendy w technologii PROXIA
oferuje modyfikowalne produkty MES we własnym opracowaniu, o nowoczesnym designie, ergonomicznym
interfejsie użytkownika i w koncepcji modułowej dla zorientowanych na przyszłość całościowych rozwiązań MES,
które rosną wraz z wymogami w przedsiębiorstwie. Indywidualne produkty oprogramowania MES o wysokim
stopniu standaryzacji zapewniają krótki czas wprowadzania przy szybko uzyskiwanej produktywności i krótkim
czasie amortyzacji inwestycji MES.

Korzyści i właściwości
PROXIA MES
● PROXIA Zarządzanie / planowanie produkcji

z integracją danych z produkcji
● PROXIA MDE / BDE z nowoczesnymi

●
●
●
●
●
●

metodami rejestrowania i łączenia sygnałów
(cyfrowe moduły I/O, OPC-UA, protokoły i in.)
PROXIA System wczesnego ostrzegania
do szybkich działań bez przerywania produkcji
Zorientowana na potrzeby koncepcja obsługi oprogramowania dla lepszej przejrzystości
PROXIA Dynamic Reporting do dynamicznych
analiz online
PROXIA KPI.web do niezależnego od miejsca
informowania o wskaźnikach
PROXIA Online Monitoring do zarządzania
działaniami w czasie rzeczywistym
PROXIA hybrydowa technologia przetwarza
nia danych

Potencjały oszczędności

PROXIA MES
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dzięki zastosowaniu PROXIA MES:
Czasy przebiegu produkcji

-55%

Dokumentacja

-67%

Czas wprowadzania danych

-36%

Produkcja w toku (WIP)

-32%

Czas przygotowania

-22%

Błędy i braki

-22%

PROXIA . Referencje i klienci


PROXIA MES zapewnia monitoring produkcji bez luk.
Rejestrowanie danych maszyn i produkcyjnych w czasie
rzeczywistym zapewnia możliwość śledzenia, jakość produktu, elastyczność dostaw i dotrzymanie terminów.

Powertrain

Z PROXIA MES możemy bardziej precyzyjnie planować
pracę i lepiej wykorzystać moce produkcyjne. Dzięki rejestrowaniu BDE można dokładnie ustalić czasy dla maszyn i
przezbrajania.

Precyzyjne rejestrowanie MDE/BDE i monitorowanie produkcji przy użyciu PROXIA MES w naszych dwóch zakładach (CH i
D) dostarcza nam znaczące dane dotyczące produkcji. Czas
ustawiania został zredukowany nawet o 50%, a nasza wydajność w jednym zakładzie została nawet zwiększona o 15%.
Z PROXIĄ zbliżyliśmy się również do naszego celu, jakim jest
„produkcja bez papieru.
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PROXIA. Na świecie
PROXIA Software AG
Centrala w Niemczech

Centrala w Austrii

Centrala Ameryka Północna

Anzinger Str. 5
D-85560 Ebersberg
Telefon: +49 (0) 8092 23 23 0
Telefax: +49 (0) 8092 23 23 300
e-mail: info@proxia.com

Businesspark Pucking-Ost, Hobelweg 4
4055 Pucking, Austria
Telefon: +49 (0) 8092 23 23 0
Telefax: +49 (0) 8092 23 23 300
E-Mail: info@proxia.com

5265 Parkway Plaza Blvd.,
Suite 110, Charlotte, NC 28217
Telefon: +1 704 315 8958
Telefax: +1 704 992 1712
e-mail: info@proxia.com

Filia południowy zachód

Centrala w Szwajcarii

Centrala w Czechach

Mollenbachstr. 37
D-71229 Leonberg
Telefon: +49 (0) 7152 33 119 0
Telefax: +49 (0) 7152 33 119 11
e-mail: info@proxia.com

Eichweid 5
CH-6203 Sempach Station
Telefon: +41 (0) 62 748 10 00
Telefax: +41 (0) 62 748 10 09
e-mail: info@proxia.com

Chlumecká 1539/7
CZ-198 00 Praha-Kyje
Telefon: +420 281 86 21 79
Telefax: +420 281 86 21 86
e-mail: info@proxia.com

Filia zachód

Centrala we Francji

Centrala w Polsce

Gottlieb-Daimler-Str. 2
D-59439 Holzwickede/Dortmund
Telefon: +49 (0) 2301 29 79 0
Telefax: +49 (0) 2301 29 79 100
e-mail: info@proxia.com

11 rue de la Haye
F-67300 Schiltigheim
Telefon: +33 (0) 388 18 54 10
Telefax: +33 (0) 388 81 92 77
e-mail: info@proxia.com

ul. Barona 30 lok.324
PL-43-100 Tychy
Telefon: +48 32 733 37 81
e-mail: info@proxia.com

Produkcja na kursie

Obserwuj nas ...

