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Onze motivatie

"Onderscheidend voor de medewerkers van PROXIA 

Software AG is dat steeds het voordeel voor de klanten 

voorop staat bij hun handelen. De modernste software-

ontwikkelingen, gepaard aan hoge bedieningsvrien-

delijkheid, staan garant voor een nagenoeg lijnrechte 

stijging van de toegevoegde waarde en handhaving 

van het bereikte productiviteitsniveau!"

PROXIA . De onderneming

 PROXIA Software AG

 Kenmerken van de onderneming
 ► 20 jaar MES-ervaring

 ► Alles uit één hand – ontwikkeling, 

  advies, verkoop en support

 ► Internationaal opererend 

 ► Member of the COSCOM Group

The PROXIA automation pyramid for 

optimizing manufacturing processes

ToolDIRECTOR

Gereedschapsvoorraden optimaliseren
Beschikbaarheid van gereedschappen verbeteren
Gereedschapskosten verlagen

GereedschapbeheerPROXIA . Wereldwijd
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Anzinger Str. 5
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Telefoon: +49 (0) 80 92 23 23 0
Fax:   +49 (0) 80 92 23 23 300
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Telefoon:  +49 (0) 71 52 33 119 0
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Filiaal West                  
Gottlieb-Daimler-Straße 2                   
D-59439 Holzwickede/Dortmund
Telefoon:  +49 (0) 23 01 29 79 0
Fax:    +49 (0) 23 01 29 79 100
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Europaring F15, Campus 21
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Fax:    +33 (0) 388 81 92 77
E-mail:    info@proxia.com 
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10130 Perimeter Parkway, 
Suite 230, Charlotte, 
NC 28216
Fax: +1 704 992 2889
E-mail:  info@proxia.com

Centrale Tsjechië
Chlumecká 1539/7
CZ-198 00 Praha-Kyje 
Telefoon:  +420 281 86 21 79
Fax:    +420 281 86 21 86
E-mail:    info@proxia.com

Centrale Polen
ul. Budowlanych 59
PL-43-100 Tychy
Telefoon: +48 32 700 90 35
Fax:   +48 32 720 25 54
E-mail:   info@proxia.com

Nederland
CNC-Consult & Automation BV
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5221 CK ‘s-Hertogenbosch
Telefoon:   +31 (0) 73 648 01 66
Fax:     +31 (0) 73 648 01 68
E-mail:      info@cncconsult.nl
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optimalisatie van uw productie



Handgereedschappen/ 
voorbereidingshulpmiddelen

Machines

Meet- en controlemiddelen

Draai- en freesgereedschappen

Spanmiddelen en 
opspanningen

In het PROXIA DIRECTOR-concept worden de traditionele 
gereedschapsgegevens gecombineerd met extra processtamge-
gevens. De complete koppeling van alle gegevens en informatie 
omtrent het productieproces zorgt voor continue beschikbaar-
heid van gegevens en verhoogt de productiviteit aantoonbaar. 
De gemaakte opstartkosten voor de geoptimaliseerde onderde-
lenproductie worden verminderd.

Het productieproces wordt doorlopend gedocumenteerd. 
Productiecerti� caten leveren of certi� ceringsmaatregelen stan-
daardiseren maken vaak deel uit van de taken waarvoor de 
DIRECTOR-gebruikers zich gesteld zien.  

Gereedschapbeheer … verdere processtamgegevens Gereedschapgeometrie Procesintegratie Magazijn/logistiek Kengetallen/evaluaties

ToolDIRECTOR beheert zowel afzonderlijke componenten als 
complete gereedschappen De geparametriseerde gereedschaps-
montage vereenvoudigt de hantering in het dagelijks gebruik
en sluit daarmee fouten uit. De materiaalspeci� eke snijgege-
vens worden toegewezen aan de snijcomponenten en zijn 
beschikbaar voor de verschillende IT-toepassingen (bijv. CAM-
systeem). Met verschillende importroutines kunnen gegevens
 van gereedschapsfabrikanten snel worden ingelezen.
 

De centrale gereedschapsdatabase vormt de basis voor verdere 
optimalisaties in het productieproces. Transparantie en beschik-
baarheid van gegevens in alle procesgebieden zorgen voor een 
hogere productiviteit!

Het gereedschapbeheer ToolDIRECTOR beschikt over krachtige
geometriefuncties. Voor de gereedschapsparameters en snijge-
gevens worden ook CAD-modellen gebruikt. Gra� sche ge-
gevens van gereedschapsfabrikanten kunnen via CAD-
interfaces (STEP, SAT, STL, DXF, DWG,…) worden ingelezen. Om 
gereedschapsgeometrie ook voor simulaties en CAM-systemen 
te kunnen gebruiken is een gra� sche voorbereiding nodig. Het 
gestandaardiseerde BMG-Layer-formaat vormt de basis van 
de geautomatiseerde PROXIA gereedschapsvoorbereiding. De
unieke datacontainer-technologie maakt een veelzijdig gebruik
 van gra� eken bij geringe voorbereidingskosten mogelijk.

De PROXIA DIRECTOR softwaremodules kunnen via beveiligde 
integratiemogelijkheden worden ingepast in een heterogene 
procesomgeving. De gegarandeerde gegevensstroom, de lo-
catieonafhankelijke toegang tot informatie en het eenvoudige 
gegevensonderhoud staan garant voor geoptimaliseerde pro-
ductieprocessen. Voor de integratie van hard- en softwarecompo-
nenten op het gebied van toolmanagement zijn zeer omvangrijke 
en veelzijdige mogelijkheden beschikbaar:

Voor de evaluatie van het toolmanagement en de productiepro-
cessen kunnen met de PROXIA ToolDIRECTOR rapporten en sta-
tistische analyses worden gemaakt. Kengetallen worden online 
gegenereerd en geven onmiddellijk uitsluitsel over mogelijke 
verkeerde ontwikkelingen in het procesverloop. Rapporten wor-
den gecon� gureerd en kunnen worden aangepast aan speci� eke 
toepassingen. Bewijskrachtige statistieken over gereedschapsbe-
wegingen maken doelgerichte uitsorteringen van componenten 
voor afgeslankte magazijnvoorraden mogelijk.

Met ToolDIRECTOR Warehouse wordt de beschikbaarheid van de 
gereedschapscomponenten gewaarborgd. Het vormt de basis 
voor een voorbereidingswagenlogistiek om de voorbereidingstijd
te optimaliseren. Boekingsprocessen kunnen op talrijke manieren
worden vormgegeven. Alle bewegingen van de afzonderlijke
gereedschapscomponenten      en      de           gemonteerde          complete          gereed-
schappen worden gedocumenteerd. ToolDIRECTOR Warehouse 
biedt een overzicht en zorgt voor een geoptimaliseerde planning 
van het gereedschapsgebruik:

Voordelen en nut voor u:
► Eenvoudig gegevens aanmaken
► Centrale database
► Gestandaardiseerde CAM-interfaces
►  Talrijke procestoepassingen

Verdere DIRECTOR-modules:
► Product- en artikelbeheer
► NC-programmabeheer
► Machinebeheer
►  Beheer van opspanningen
► Beheer van meet- en controlemiddelen

Functies
► ToolGRAPHIC 3D - het universele gra� sche gereedschap  
 voor het eenvoudig en snel voorbereiden 
 en/of aanmaken van gegevens
► ToolPARAMETRIC - geautomatiseerd 
 gereedschapsgeometrie genereren
► WebFINDER - de standaardtoegang tot gegevens van  
 fabrikanten via internet (o.a. CIM Source)

Hardware-integratie:
► Directe communicatie met gereedschapvoorinstelappara 
 ten (Zoller, DMG Microset, Kelch,…)
► Aansturing van magazijnkasten en paternostersystemen
► Integratie van scan- en identi� catieapparatuur 
 (Barcode, Datamatrix, RFID,…)

Software-integratie:
►  Interfaces voor gangbare CAM-systemen
► Interfaces voor virtuele machines
► Communicatieserver voor ERP-systemen

Hardware-integratie:
► Gereedschapscyclus, gedetailleerde voorbereidingslijsten  
 voor het monteren en demonteren
► Taakbeheer voor een gegarandeerde 
 planning van het gereedschapgebruik
► Beheer van de resterende standtijd
► De� nitie van zustergereedschappen
► Voorraadbeheer, een uitgebreid overzicht van 
 de gereedschapsvoorraden
► Bestelaanvragen voor het besturende ERP-systeem

Verhoging van uw productiviteit
► Minder machinestilstand
► Gereduceerde uitval
► E�  ciëntere processen 
► Hogere proceszekerheid
► Betere productiekwaliteit
► Toegenomen productiviteit
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Ziele gemeinsam erreicht – V.l.n.r.: Martin Bass (PROXIA), Piero Tschanz (COO Ypsotec), 
Felix Haussener (Leiter PPS Ypsotec): „Mit PROXIA haben wir heute schon viele Optimierungs-
potentiale erschlossen. Wir gehen aber noch weiter und bauen das System sukzessive aus. 
Die Modularität von PROXIA gefällt mir sehr gut!“

Anwenderbericht
PROXIA MES-Software
bei der Ypsotec AG

Auf einen Blick – 
PROXIA BDE- und Leitstand-Software 
bei der  Ypsotec AG

Die Aufgabenstellung:
• Dokumentation der Produktionsprozesse besonders für die Medizintechnik
• Verbesserung der Produktqualität
• Exaktere und detaillierte Produktionsplanung
• Investitionsabsicherung von 15% des Umsatzes jährlich
• Management einer komplexen Fertigung: Fräsen/Drehen mit zahlreichen 

nachgelagerten Bearbeitungsschritten
• Erhalt und Ausbau der Flexibilität in der Fertigung
• Reduzierung des Papieraufwandes, Digitalisierung der Rückmeldungen aus der Fertigung
• Bewältigung immer kleiner werdender Losgrössen bei steigendem 

Dokumentationsaufwand
• Einrichtung eines Mitarbeiterinformationssystems in der Fertigung

Anforderungen an die MES-Software:
• IT-unterstützte Erfassung und Auswertung von Betriebsdaten
• Planung individueller Arbeitsgänge
• Schnelle Visualisierung des Arbeitsfortschrittes eines Auftrags
• Erweiterungs- und Ergänzungsmöglichkeit mit anderen MES-Modulen
• Einfache und verständliche Bedienung, klar gestaltetes Oberflächen-Layout
• Robustheit der Software mit hoher Systemstabilität
• Abbildung von einzelnen Arbeitsgängen mit mehrstufiger Planung

Die Lösung – das MES-System von PROXIA mit den Modulen:
• Betriebsdatenerfassungs-Software (BDE)
• Einfach konfigurierbares und erweiterbares MES-System
• Übersichtlicher Leitstand mit Multiressourcenplanung
• Klar gestaltete Software-Oberfläche mit einfacher, intuitiver Bedienung 

für hohe Mitarbeiterakzeptanz
• Kommunikation mit dem ERP-System ABACUS
• Datenaustausch zwischen Leitstand und BDE für lückenlose Echtzeit-Rückmeldung 

Das Ergebnis:
• Transparenz über die gesamte Produktion
• Erfassung realer Betriebsdaten in Echtzeit
• Aufzeigen von Verlusten und Steigerung der Produktivität
• Deutliche Reduktion der Durchlaufzeit
• Abbau von Beständen und WiP
• Einbindung der Produktionsmitarbeiter in die Feinplanung
• Planung von ca. 9.000 Arbeitsschritten gleichzeitig
• Abbildung von rund 120 Einzelressourcen im System
• Planung von 5.000 Produktionsaufträgen pro Jahr und 

100 Kundenauslieferungspositionen pro Woche
• Kürzere Rüstzeiten sowie insgesamt raschere Auftragsbearbeitung 

Stärker im Wettbewerb – Fertigungskosten trotz „Hochpreisinsel Schweiz“ moderat

Transparente Produktion durch optimales Berichtswesen

Schneller – Durchlaufzeit für Aufträge deutlich reduziert

Höhere Liquidität – 15 Prozent weniger Lagerbestände und WiP

Liefertreue – Frühzeitiges Erkennen von drohenden Lieferverzügen

Höhere Performance – 9.000 Arbeitsschritte gleichzeitig geplant

Exaktere Terminierung – Individuelle Fertigungsplanung einzelner Bereiche

PROXIA . Wereldwijd 

PROXIA Software AG

Centrale Duitsland 
Anzinger Str. 5
D-85560 Ebersberg
Telefoon:  +49 (0) 8092 23 23 0 
Fax: +49 (0) 8092 23 23 300
E-mail: info@proxia.com

Filiaal Zuid-West 
Mollenbachstr. 37
D-71229 Leonberg
Telefoon:  +49 (0) 7152 33 119 0 
Fax: +49 (0) 7152 33 119 11
E-mail: info@proxia.com

Filiaal West 
Gottlieb-Daimler-Str. 2
D-59439 Holzwickede/Dortmund 
Telefoon:  +49 (0) 2301 29 79 0 
Fax: +49 (0) 2301 29 79 100
E-mail: info@proxia.com

Centrale Oostenrijk
Businesspark Pucking-Ost, Hobelweg 4 
4055 Pucking, Austria
Telefoon:  +49 (0) 8092 23 23 0
Fax:  +49 (0) 8092 23 23 300
E-mail: info@proxia.com

Centrale Zwitserland
Eichweid 5 
CH-6203 Sempach Station
Telefoon:  +41 (0) 62 748 10 00
Fax: +41 (0) 62 748 10 09
E-mail: info@proxia.com

Centrale Frankrijk
11 rue de la Haye
F -67300 Schiltigheim 
Telefoon:  +33 (0) 388 18 54 10 
Fax: +33 (0) 388 81 92 77 
E-mail: info@proxia.com

Centrale Noord Amerika 
5265 Parkway Plaza Blvd 
Suite 110, Charlotte, NC 28217 
Telefoon:  +1 704 315 8958 
Fax: +1 704 992 1712
E-mail: info@proxia.com

Centrale Tsjechië 
Chlumecká 1539/7
CZ-198 00 Praha-Kyje 
Telefoon:  +420 281 86 21 79 
Fax: +420 281 86 21 86 
E-mail: info@proxia.com

Centrale Polen
ul. Barona 30 lok.324
PL -43-100 Tychy
Telefoon: +48 32 733 37 81, 32 700 90 35 
Fax: +48 32 720 25 54
E-mail: info@proxia.com

Volg ons ...

Kurzpro�l – Ypsotec AG

Die Ypsotec AG entwickelt und produziert innovati-
ve und kostensparende Gesamtlösungen für Dreh-, 
Fräs- und Laserbearbeitungen sowie Montage von 
Baugruppen, in enger Zusammenarbeit mit den 
Kunden. Etwa 30 Prozent der Kunden finden sich 
in der Medizintechnik, 70 Prozent in der Automa-
tionstechnik und anderen Industrieanwendungen. 
An zwei Standorten ist das Unternehmen aktiv, in 
Grenchen im Kanton Solothurn und im tschechi-
schen Tabor, etwa 100 Kilometer südlich von Prag. 
Das mittelständische Unternehmen beschäftigt 
rund 200 Mitarbeiter, davon etwa 100 am Standort 
Grenchen.

Weitere Informationen online unter: 
www.ypsotec.com  

Productie op schema




