
PROXIA – innowacyjne  
oprogramowanie MES dla 
 Inteligentnej Fabryki
Poznaj partnera odpowiedniego do  
indywidualnych rozwiązań!



FIRMA

Jesteśmy realizatorem projektów MES 

Proxia od ponad 25 lat pracuje jako niezależna firma rodzinna nad 
elastycznymi rozwiązaniami MES w zakresie Inteligentnej Fabryki 
z jednego źródła. Opracowujemy nasze produkty w zakresie opro-
gramowania na miejscu, w Niemczech. Profesjonalne zarządzanie 
projektami, kompetentni pracownicy, innowacyjne oprogramowa-
nie i wysoka kompetencja branżowa stanowią fundament naszego 
sukcesu przedsiębiorstwa. Jesteśmy certyfikowanym partnerem 
SAP.

LUDZIE

Wynajdujemy rozwiązania na korzyść naszych klientów

Jesteśmy zorientowanym na praktyczne działania i cele, partnerem 
w zakresie rozwiązań MES z wysoką kompetencją strategiczną i 
wydajnością w realizacji projektów. Płaska hierarchia i bezpośrednie 
kanały decyzyjne, w połączeniu z najwyższym poziomem know-
how naszych pracowników prowadzą do szybkiego znalezienia i 
wdrażania rozwiązań.

PROXIA jest dostawcą innowacyjnych 
rozwiązań MES

2 – Doskonały dostawca
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NASZA FILOZOFIA

Jesteśmy partnerem w kwestii kształtowania 
wspólnej efektywnej przyszłości

PROXIA to coś więcej niż oprogramowanie MES. 
Z wiedzą w zakresie najnowszych tendencji i 
technologii jutra oraz doświadczonym persone-
lem branżowym wspomagamy naszych klientów 
w zakresie transformacji do produkcji cyfrowej i 
transparentnej. Identyfikujemy wspólnie z nas-
zymi klientami potencjały i oferujemy solidne 
rozwiązania branżowe.

PAŃSTWA KORZYŚCI

Oferujemy wartość dodaną: rozwiązania 
modułowe, elastyczne, wydajne i perspektywiczne 

PROXIA MES to indywidualne przyszłościowe 
kompleksowe rozwiązanie z zakresu oprogra-
mowania MES, które rozwija się odpowiednio do 
wymogów przedsiębiorstwa. Na pierwszym pla-
nie pozostają: najwyższa wydajność, intuicyjna 
obsługa przez użytkowników i nowoczesny de-
sign. Nasz kompetentny branżowy zespół spec-
jalistów MES zapewnia szybki i sprawy proces 
wdrożenia oraz krótki czas amortyzacji.
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Optymalna produkcja z transparentnymi, szyb-
kimi pod względem reagowania i ekonomiczny-
mi procesami jest Państwa celem? Decyzja o 
wyborze oprogramowania PROXIA MES kładzie 
podstawę pod trwałe ulepszenie produkcji.

Zmiana paradygmatu w produkcji

Globalna konkurencja i wysoka presja kosztów i 
terminów przynoszą stale nowe wyzwania dla 
firm produkcyjnych. Konieczna jest dynamika od 
poziomu ERP, przez planowanie produkcji, po 
poziom hali fabrycznej. PROXIA wspiera zmianę 
paradygmatu w ramach Przemysłu 4.0. do zin-
tegrowanego usieciowienia maszyn, instalacji, 
ludzi i odpowiednich poziomów procesowych z 
rozwiązaniami MES.

PROXIA - nowoczesny MES 
dla Inteligentnej Fabryki

Korzyści dzięki MES

Jedno rozwiązanie MES dla wszystkich
Oprogramowanie PROXIA MES jest 
rozwiązaniem dla różnych aplikacji i zakresów 
zastosowania w produkcji. Cała firma korzysta 
dzięki MES.
Modułowy system z możliwością rozbudowy
Nasze oprogramowanie MES jest zaprojekt-
owane tak, że poszczególne moduły mogą 
być krok po kroku rozszerzane, odpowiednio 
do potrzeb.
Najwyższa integrowalność
Dzięki PROXIA Realtime Connectors nas-
ze MES można łatwo i szybko zintegrować w 
istniejących środowiskach systemowych: po-
ziomo i wertykalnie.

Najwyższa kompetencja branżowa i doradcza
Nasze doświadczenie projektowe w wielu 
różnych branżach sprawia, że jesteśmy kom-
petentnym partnerem w zakresie rozwiązań 
MES dla przemysłu produkcyjnego. U nas 
znajdą Państwo kompetencję doradczą i 
realizacyjną.
Zrównoważone ulepszenie procesów pro-
dukcyjnych
Poprzez wertykalną i poziomą integrację 
rozwiązań MES od jednego dostawcy twor-
zymy spójność danych procesów gospodarc-
zych do poziomu hali produkcyjnej. Dzięki 
temu możliwe jest osiągnięcie najwyższej 
dostępności, większej mocy i lepszej 
produktywności.
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PROXIA MES DO ROZWIĄZAŃ BRANŻOWYCH 

W PROXIA istotne znaczenie mają nie tylko kompetencja IT lub 
kompetencja w zakresie oprogramowania MES, ale też specy-
ficzne założenia dla danej branży. W oparciu o nasze wieloletnie 
doświadczenia w wielu projektach MES i nasz know-how w otocze-
niu MES znamy wymogi licznych branż.

Stworzone własnymi środkami i umożliwiające modyfikacje opro-
gramowanie PROXIA MES jest dopasowywane odpowiednio do 
klienta i indywidualnie do danej branży oraz przedsiębiorstwa 
- na podstawie oprogramowania standardowego MES z pełną 
możliwością aktualizowania, bez kosztów dodatkowych i potencjal-
nych błędów. Nasi doradcy i technicy znają potrzeby poszczegól-
nych branż.

Z praktyki dla praktyki! Oferujemy specyficzne rozwiązania 
branżowe w wymienionych segmentach:

• produkcja maszyn i instalacji
• produkcja na zamówienie
• motoryzacja
• konstruowanie narzędzi i form
• przemysł tworzyw sztucznych
• przemysł chemiczny
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PROXIA oferuje produkty MES z nowoczesnym 
designem, ergonomiczną pracą użytkownika i 
koncepcją modułową do przyszłego, spójnego 
rozwiązania zintegrowanego MES, które rozwija się 
odpowiednio do potrzeb firmy.

Nasza kluczowa paleta ofertowa obejmuje pla-
nowanie, rejestrowanie, monitorowanie i analizę, 
przetwarzanie i kontroling parametrów produkcyj-

Opracowane własnymi środkami produkty MES 
wyznaczające nowe trendy technologiczne

nych. Wraz z produktami oprogramowania PROXIA 
MES, planowanie produkcji APS, zarządzanie dany-
mi produkcyjnymi, MES monitoring,. MES raporto-
wanie, CAQ, CMMS, monitoring online z rejestrowa-
niem parametrów OEE/KPI można przedstawiać 
kompletne struktury procesowe MES i możliwe jest 
ich łączenie z poziomem ERP/PPS: w kierunku Inte-
ligentnej Fabryki i Przemysłu 4.0.

NASZE INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE NA PIERWSZY RZUT OKA

PLANOWANIE PROXIA APS – IDEALNE PLANOWANIE 
DLA OPTYMALNEGO STEROWANIA

Pełny przegląd zasobów zapewnia optymalne planowanie zasobów 
ograniczonych i najlepszy możliwy termin zakończenia produkcji.

Rozwiązania PROXIA APS planowanie produkcji i moduł PEP plano-
wania dostępności pracowników z komunikacją ERP/PPS w spo-
sób zintegrowany w zestawie aplikacji PROXIA Manager umożliwia 
planowanie i symulowanie maszyn i urządzeń wraz z pracownikam, 
materiałem i innymi zasobami produkcyjnymi.
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PRZETWARZANIE PROXIA MES – 
PODEJMOWANIE WŁAŚCIWYCH DECYZJI

Minimalizacja błędów, optymalizacja procesów, ciągłe dosko-
nalenie przy zastosowaniu czasu i środków. Moduły PROXIA MES 
Monitoring MES i Określanie parametrów KPI/OEE zapewniają 
kompleksowe wizualizacje i przetwarzanie danych roboczych i 
maszynowych w czasie rzeczywistym.

W ten sposób można szybko podejmować właściwe decyzje i już 
podczas fazy produkcyjnej zmieniać kurs.

REJESTROWANIE PROXIA MES

Idealne rejestrowanie danych maszyn i urządzeń, personelu, wartości 
pomiarowych i zasobów magazynowych raz ich wspólne przetwar-
zanie i łączenie jest podstawą dla każdej optymalizacji i decyzji.

Spójność i interakcja pod względem danych umożliwiają 
zrównoważony proces ciągłego doskonalenia w Inteligentnej Fabry-
ce. Rejestrowanie danych dla zleceń produkcyjnych, rejestrowa-
nie danych maszyn MES, rejestrowanie czasu pracy pracowników, 
rejestrowanie wartości pomiarowych CAO i zakładowa logistyka 
transportowa dostarczają w tym zakresie wszystkich istotnych da-
nych: ręcznie lub automatycznie.

OPCJE PROXIA MES – 
ZABEZPIECZENIE PRZEPŁYWU DANYCH

Oprogramowanie PROXIA MES oferuje jeden system dla różnych 
grup docelowych i zakresów przedsiębiorstwa i umożliwia stopnio-
we i modułowe rozbudowywanie.

Opcjonalne moduły MES Oprogramowanie DNC, Konserwacja i 
utrzymanie ruchu CMMS, Zarządzanie narzędziami i danymi w 
zakresie rozwiązań sprzętowych MES uzupełniają zakres działania 
oprogramowania Proxia MES i wspierają krok po kroku przy rozbu-
dowie całościowego spójnego systemu produkcyjnego

Wszystko w jednym miejscu - 
Oprogramowanie PROXIA:

planowanie MES
raporty MES
rejestrowanie MES
opcje MES
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Towarzyszymy krok po kroku przy 
realizacji projektu MES od analizy 
po poziom Go live:

• Wykrywanie potencjałów
Nasza kluczowa kompetencja: PROXIA dorad-
za z wysokim poziomem wiedzy branżowej i 
kompetentnymi specjalistami IT z praktyki dla 
praktyki. Wraz z Państwem i Państwa pracow-
nikami wykrywamy nowe potencjały dla bard-
ziej efektywnych procesów i wykorzystujemy 
je.

• Znajdowanie rozwiązań
Po warsztatach doradczych PROXIA i anali-
zie MES dostępne są dopasowane wyniki i 
strategie dla określonych procesów produk-
cyjnych. Kompetencja wdrożeniowa PROXIA 
z efektywnymi produktami MES gwarantuje 
szybką realizację projektów i osiąganie celów, 
niezależnie i/lub uzupełniająco do już stoso-
wanych rozwiązań.

• Sprawna implementacja
Koncepcja projektu MES polega na tym, że nas-
ze ustrukturyzowane zarządzanie projektami 
zapewnia sprawną i przede wszystkim szybką 
implementację - od przyjmowania istniejących 
danych produkcyjnych komunikacji ERP/PPS i 
włączanie maszyn i urządzeń po indywidualne 
dopasowywanie oprogramowania w ramach 
funkcji i interfejsu użytkownika.
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Szybkie rozwiązania live
Nasze wieloletnie doświadczenie w projektach 
MES z wysoką kompetencją branżową, w za-
kresie oprogramowania i realizacji oszczędza 
niepowodzeń i chroni cenny czas. Metodyka 
wprowadzania Szybkie tworzenie prototy-
pów orientuje się efektywnie na praktyce i 
pokazuje w systemie testowym live pierws-
ze wyniki. Także po Go live można szybko 
i łatwo przeprowadzać przez konfigurację 
optymalizację systemu MES w bieżącej 
działalności firmy.

• Korzystanie z serwisu
Rozwiązania MES są u nas połączone z kom-
petentnym serwisem z jednego źródła: konsul-
tingiem MES, koncepcją MES, implementacją 
i wprowadzaniem, dostosowaniem i 
optymalizacją MES, szkoleniami MES, serwi-
sem i obsługą, seminariami MES.
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Zadowoleni klienci to najlepsza rekomendacja

Skutecznie zrealizowane projekty MES sprawiają, że jesteśmy godnym zaufania partnerem. Znane fir-
my z różnych branż cenią nasze rozwiązania.

„Tam, gdzie nasz system ERP osiąga koncepcyjnie swoje granice, 
otwierają się nowe możliwości dla MES. PROXIA oferuje w nas-
zej opinii najlepszą koncepcję sprawnej logistycznie i treściowo 
koncepcji MES, aby zrealizować nasze różnorodne wyzwania w 
produkcji. W liczbach oznacza to: 5000 zleceń, 9000 operacji 
technologicznych i 120 zasobów“

– Piero Tschanz, COO, Ypsotec

„Doświadczenia przy implementacji pokazały nam, że PROXIA i 
rozwiązanie MES jest także dla nas najlepszym wyborem. Powstał 
wówczas bardzo elastyczny system z możliwością indywidualnej 
konfiguracji. Administracja systemem jest wygodna a obsługa 
techniczna bardzo sprawna“

– Otto Tresch, dyrektor działu projektu w dziale IT  (2004), Steeltec

„Do powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się na PROXIA, należą 
oprócz aspektów czysto technologicznych oprogramowania 
 przede wszystkim komfort obsługi przez użytkownika: także 
 dzisiaj występują tutaj jeszcze znaczące różnice, jeśli idzie o sys-
tem wśród osób z produkcji. Wcześniej nigdy nie pracowaliśmy z
systemem MES, więc chcieliśmy być po bezpiecznej stronie pod 
względem ergonomii obsługi oprogramowania i akceptacji przez 
pracowników.“ 

– Henner Ohrndorf, IT-Manager, Blefa

„Ta bezpośrednia integracja była wymaganiem naszego działu IT, 
ponieważ przez to nie powstają żadne dodatkowe koszty i ryzy-
ka dla dalszego oprogramowania. PROXIA podążyła tą drogą, 
oferując nowoczesne oprogramowanie, zrealizowała inteligentne i 
bardzo przyszłościowe, elastyczne alternatywy dla standardowe-
go podłączenia sprzętu“ 

– Denis Magné, planista produkcji, Tillman Profil
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„Oprócz wydajności oprogramowania głównym kryterium, któ-
re jednoznacznie przemawiało za PROXIA, była prosta budowa i 
przyjazność dla użytkownika, przede wszystkim przy rejestrowa-
niu danych. System jest łatwy do nauczenia: jest przejrzysty, ma 
prostą strukturę; praca z nim jest intuicyjna. Także szkolenie MES 
Rozliczanie wszystkich pracowników na produkcji przez PROXIA 
nie trwało dłużej niż dwa dni.“ 

– Wolfgang Stumpf, dyrektor produkcji, Herbert Maschinenbau 

„Decyzja o wyborze PROXIA zapadła na podstawie bardzo so-
lidnego doradztwa. Zostało ono bardzo dobrze ocenione przeze 
mnie i przez moich kolegów. Dlatego poszliśmy dalej: obsługa 
przez kierownika projektu jest optymalna, zawsze pozostaje on do 
dyspozycji. Wspólnie dążymy do optymalnej realizacji projektu.“

– Freddy Wiume, dyrektor zakładu, MEBA

„W roli klienta można i należy przedstawiać swoje zastrzeżenia. 
Pozwoli to wypracować rozwiązanie, które jest faktycznie kor-
zystne w danej sytuacji. PROXIA jest bardzo nastawiona na 
współpracę i w krótkim czasie reaguje na nasze oczekiwania. 
Także to było dla mnie ważne.“ 

– Andreas Fabian, dyrektor produkcji mechanicznej, PENN

„Oprogramowanie w ramach rozwiązania PROXIA MES Rozliczanie 
jest wykonane w prosty sposób, tak jak w bankomatach. Dzięki 
temu każdy pracownik, także bez szczegółowego szkolenia może 
skutecznie, szybko i bez błędów wprowadzać swoje wpisy bez 
konieczności przerywania pracy.“ 

– Niels Kreutzträger, dyrektor zakładu, HEGGEMANN

„PROXIA MES nadaje właściwy cykl bicia serca naszej produk-
cji. Oprogramowanie MES jako dostawca danych w połączeniu z 
dokładnym planowaniem produkcji zapewnia zwiększony o 5% 
wskaźnik wydajności i o 6% lepszą terminowość dostaw przy indy-
widualnym planowaniu zleceń.“

– Christian Anheier, dyrektor zakładu , Gust. Alberts



Centrala w Polsce
ul. Barona 30 lok.324
PL -43-100 Tychy
Telefon: +48 32 733 37 81,
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Produkcja na kursie:  www.proxia.com

Śledź nasz profil:
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Anzinger Str. 5
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Telefon: +49 (0) 8092 23 23 0
Telefaks: +49 (0) 8092 23 23 300
E-mail: info@proxia.com

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