MES - Software
Dispečink • PEP • MDE • BDE
Online-Monitoring • OEE
KPI • TPM • PZE • CAQ • DNC

PROXIA . Podnik
PROXIA – Váš partner pro řešení MES: Stabilní – spolehlivý – kompetentní – inovativní
PROXIA Software AG je firma s mezinárodní působností v oblasti vývoje a integrace řešení MES pro firmy zabývající se výrobou v
užším i širším slova smyslu. Cílem činnosti koncernu je již déle než 30 let optimalizace průmyslových procesů. Základem našich
úspěchů je profesionální řízení projektů, kompetentní pracovníci, inovativní softwarové produkty a vysoké oborové kompetence.

Základní paleta softwarových produktů PROXIA MES
zahrnuje plánování, sběr, monitorování, analýzu, vyhodnocení a controlling výrobních ukazatelů. Do spektra výkonů
náleží rovněž vývoj, prodej, zavádění, podpora, školení a
konzultace k produktům MES. Softwarovými produkty
PROXIA MES jako dispečink MES, shop floor management,
MDE, BDE, PZE, CAQ, TPM, monitoring on-line a sběr ukazatelů OEE/KPI lze zobrazit kompletní struktury procesů MES
a propojit je s úrovní ERP/PPS – to je cesta k inteligentní
výrobě a Průmyslu 4.0.
PROXIA je certifikovaným partnerem SAP a vertikální i horizontální integrací kompletních vlastních řešení MES usiluje
o konzistenci dat ve výrobních podnicích až po úroveň
shop floor.
Naše zásady jsou v souladu s našimi cíli a jsou samozřejmostí pro každého jednotlivého pracovníka při jeho
každodenní pracovní činnosti, při styku se zákazníky i ve
vzájemném vztahu s ostatními. Náš software podporuje
transformaci provozu našich zákazníků až na digitální a
transparentní výrobu.
Poradenstvím zaměřeným na cíl a příslušnou analýzou
hledáme a nalézáme společně s našimi zákazníky možnosti
a nabízíme k tomu účinná specifická řešení pro konkrétní
obory v prostředí MES. Neprodáváme, stáváme se partnery.

„Pro pracovníky PROXIA Software AG je charakteristické,
že v popředí jejich jednání je vždy užitek zákazníka. Nejmodernější vývojové softwarové produkty s vysokým
stupněm komfortu pro obsluhu jsou zárukou téměř
lineárního nárůstu tvorby hodnot a upevnění dosažené
úrovně produktivity!“

Julia Klingspor
předsedkyně představenstva
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JEDEN partner MES,
vše od jednoho dodavatele, budoucnost bez hranic
Více než 30 let zkušeností s MES
v oboru pro bezpečné investice
Vlastní vývoj softwaru
s nejnovějšími technologiemi pro spolehlivé inovace
Strategické kompetence MES a schopnosti pro realizaci
projektů pro rychlé produktivní využití a rychlou návratnost investic
Modulární softwarové moduly
s vysokou schopností integrace pro konzistentní celková
řešení, která se budou rozvíjet v souladu s Vašimi požadavky
Inovativní moderní produkty MES
s maximální výkonností, intuitivní uživatelská ergonomie
a moderní design

PROXIA MES . Software
PROXIA – Více než pouhý software MES – Realizátor projektů MES
Rozhodnutím pro PROXIA MES pokládá výrobní podnik základní kámen pro trvalou optimalizaci svých výrobních procesů, s
ohledem na neustálé zlepšování ukazatele OEE: Vysoká dostupnost, větší výkonnost zdrojů a lepší kvalita produktů. Spolupráce se
společností PROXIA znamená daleko více než pouhý nákup softwaru MES. Je to navázání partnerského vztahu s jedním z předních
poskytovatelů řešení MES. PROXIA nabízí jako partner pro řešení MES rozsáhlé strategické kompetence a schopnosti pro realizaci
projektu. Prostřednictvím našeho poradenství MES podporujeme podnik s výrazným zaměřením na praxi a cíle s využitím nejmodernějších metod štíhlé výroby, koncepcí SMED a modelů pro optimalizaci přípravného období.

Inovativní produkty MES

Nejmodernější software

Rychlá realizace projektů

Individuální softwarové produkty
MES s vysokou úrovní standardizace
a modulární strukturou pro
udržitelné a konzistentní celkové
řešení MES, které poroste s
požadavky firmy

Vlastní vývoj softwarových
produktů v Německu za pomocí
nejmodernějších technologií pro
software MAS s maximálním
výkonem, intuitivním ovládáním
a moderním designem

Plynulé a časově nenáročné
zavádění zajistí tým specialistů MES
s rozsáhlými kompetencemi v
daném oboru pro rychlé využití ve
výrobě a krátkou dobu amortizace
Vaší investice do MES

Jako společnost udávající technologické trendy nabízí PROXIA přizpůsobitelné produkty MES z vlastního vývoje s moderním
designem, ergonomickým vedením uživatelů a modulární koncepcí pro komplexní řešení MES, která lze rozšiřovat podle požadavků
a potřeb podniku. Individuální softwarové produkty MES s vysokým stupněm standardizace zajišťují rychlé zavádění a začlenění
do provozu a krátkou dobu návratnosti investice.

30

11.000

180

Vyznamenána

let zkušeností s MES

úspěšných projektů MES

propojených zařízení a pracovišť

cenou za inovace TOP100
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PROXIA . Společnost
Zaměřeno na: MES v kontextu čtvrté
průmyslové revoluce „Průmysl 4.0“

Moderní MES pro inteligentní výrobu: PROXIA

Dnešní doba s globální konkurencí a velkým tlakem na
náklady a termíny představují také nové výzvy pro výrobní
závody. Požadavky týkající se optimalizace procesů a
výroby jsou různorodé, protože výchozí body a stanovené
cíle jednotlivých podniků se od sebe výrazně liší:
Může se stát, že podnik právě přechází z řemeslné výroby
na průmyslovou, musí se vypořádat se stále větším nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nebo s přibývající individualizací a z toho vyplývajícím omezováním velikostí
výrobních dávek. Pevná, vertikální integrace procesů, která
se dosud často zobrazovala ve tvaru pyramidy, je již zastaralá, protože v současné době je vyžadována větší dynamika od informačních systémů (ERP) přes plánování výroby
až po vlastní výrobu. V duchu Průmyslu 4.0 probíhá změna
paradigmat směrem k integrovanému propojení strojů,
zařízení, lidí a příslušných úrovní procesů podniku, kterou
PROXIA prostřednictvím svých řešení MES (Manufacturing
Execution System) významně podporuje.

„Inteligentní“ řízení komplexních postupů v kombinaci s vyšší
flexibilitou vyžaduje IT systémy, které lze prostřednictvím
konfigurace flexibilně přizpůsobovat změnám produktů a
výrobního prostředí. Jako poskytovatel řešení MES má společnost PROXIA díky dlouholetým zkušenostem s optimalizací výroby, standardizovanými softwarovými produkty a
vysokou odborností při realizaci a projektování nezbytné
know-how, aby úspěšně realizovala projekty v rámci iniciativy
Průmysl 4.0 a čelila výzvám IoT, Big Data a Smart Data.
S PROXIA MES uplatňují průmyslové podniky štíhlou výrobu
(lean), s lepším dodržováním termínů, efektivněji, flexibilněji
a s větší orientací na zákazníka - a jsou díky tomu na trhu
úspěšnější a trvale konkurenceschopné. Nasazení PROXIA
MES zlepšuje plánování výroby, zajišťuje transparentnost a
řízené postupy, poskytuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI Key Performance Index), analýzy a reporty - software je nezávislý na odvětví a může být flexibilně přizpůsoben jednotlivým výrobním postupům - na cestě ke štíhlé výrobě,
inteligentní výrobě a budoucnosti v podobě vize Průmysl 4.0.

„IT výrobní paměť“ PROXIA
pro inteligentní výrobu
Lidé

Systém ERP/PPS

Technologický průběh procesů

Zakázky

Náklady

Termíny

Materiál

Dokumenty/směrnice

Výrobní prostředky

Stroje/zařízení
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PROXIA MES . Cílové skupiny
JEDEN systém pro různé cílové skupiny!
Výhody MES využívá nejen sama výroba, ale celý podnik.
Jednotliví uživatelé nebo skupiny uživatelů mají přitom zcela
odlišné požadavky na zpracovávání a zobrazování informací
nebo ovládání systému. Jako profesionální poskytovatel
řešení MES přistupuje PROXIA k těmto rozdílům individuálně
a plní požadavky vedení podniku a managementu s ohledem na IT, controlling a řízení kvality, přípravu a plánování
prací až po potřeby výrobních pracovníků. PROXIA MES
nepředstavuje jen spojovací prvek mezi úrovní managementu a vlastní výrobou, ale jako nástroj řízení zajišťuje také
větší transparentnost, efektivitu a kvalitu. Díky standardizaci
dílčích procesů ve výrobě vytváří PROXIA komplexní balíček

MES splňující požadavky ergonomie, výkonu a funkcí pro
různé cílové uživatelské skupiny. Dynamické řídicí nástroje
ve výrobě, které jsou nezbytné pro moderní inteligentní
výrobu ve smyslu filozofie Průmyslu 4.0, doplňují systém ERP
pro získání komplexního výrobního systému.

Užitek pro manažery podniku/kontrolory
● Kontrola efektivity a produktivity
● Optimalizace využívání kapitálu aktivováním

nevyužívaných prostředků
● Srovnávání výkonů (Benchmarks) a

analýzy ukazatelů (KPI/OEE)

Užitek pro vedoucí výroby
● Optimalizace efektivity strojů a zařízení ve

smyslu kontinuálního zlepšování výroby (KVP)
● Včasné rozpoznání a řešení chybné produkce
● Menší plýtvání díky větší transparentnosti

(štíhlá výroba)

Užitek pro manažery kvality a údržbáře
● Snazší kontrola a dokumentace

kvality výroby
● Dohled nad zlepšovacími opatřeními (KVP)
● Snížení množství vadných výrobků
● Lepší možnosti plánování intervalů údržby

Užitek pro strojní obsluhu/obsluhu zařízení
● Dodržování plánovaných termínů zhotovení

a rychlejší reakce v případě závad
● Usnadnění práce díky snížení papírování
● Lepší dokumentace a informace o
provozních datech a průběhu procesů
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PROXIA MES . Řešení pro různá odvětví
Strojírenství/stavba zařízení:
●
●
●

Srovnávací analýza ukazatelů
Obousměrná komunikace s výrobou (shopfloor)
Plánování pracovníků

Zakázková výroba:
●
●
●

Struktura softwaru odpovídající potřebám
Vysoká standardizace procesů
Šetření prostředků

PROXIA MES –
kompetence k řešení
v různých oborech
V automobilovém průmyslu:
●
●
●

Kompletní dokumentace procesů
Naprosto přesné funkce drill down
Plánování přesahující jednotlivá oddělení

Výroba nástrojů/forem:
●
●
●

Detailní dokumentace součástí
Detailní plánování prostředků
Dynamické generování zakázek

Průmysl umělých hmot:
●
●
●

Automatizovaný sběr procesních dat
Integrace statistických systémů kvality
Zajišťování toku materiálu

Chemický průmysl:
●
●
●
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Řízení opatření
Monitorování procesních ukazatelů
Automatizovaný sběr procesních dat

Společnost PROXIA jako nezávislý
poskytovatel řešení MES nabízí široké
spektrum integrovaných kompletních a
detailních řešení pro optimalizaci
průběhu procesů ve výrobních podnicích. Základem specifických oborových
řešení jsou přitom vlastní standardní softwarové produkty s možností transformace. Hospodářské výsledky zákazníka a
optimalizace technických postupů jsou
při realizaci naší prioritou.

PROXIA MES . Portfolio produktů
ERP/PPS komunikace

PEP - Plánování nasazení personálu
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PROXIA . Manager

PROXIA Manager aplikační
platforma pro všechny moduly MES
PROXIA MES pracuje na bázi jednotné
systémové platformy, kterou představuje PROXIA Manager. Tato aplikační platforma sdružuje všechny
moduly PROXIA a vytváří základnu
pro jednotné ukládání dat. PROXIA
Manager představuje „aplikační
rack“, do něhož se v souladu s
potřebami integrují moduly systému
PROXIA MES. Aplikační platforma nabízí
široké portfolio standardních funkcí, jež jsou
využívány ve všech modulech PROXIA. Uživatel tak profituje z konzistentní, jednotné
a moderní koncepce softwarové obsluhy.
PROXIA Manager využívá všechny informace,
jež získává z centrální databázové struktury.
Prostřednictvím PROXIA Manager lze organizovat veškerá přiřazení, konfigurace a nastavení.
Změny přímo v MES Manageru nebo doplňování přídavných aplikací lze provádět přímo za
provozu softwarového vybavení PROXIA MES.

PROXIA Manager – Solidní IT základna,
velká flexibilita a plná aktualizovatelnost

Výhody & užitek
PROXIA Manager
● Standardizovaná softwarová platforma
● Jedna centrální základna pro všechny

aplikace MES
● Moderní, aktualizovatelná základní struktura pro

dlouhodobé podnikové koncepce
● Jednotné, jednoduché ovládání a

vyvolávání funkcí
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PROXIA Manager je koncipován tak, že softwarové řešení
lze přesně přizpůsobit potřebám vaší výroby a přesto
zůstane zachován standard. Váš systém PROXIA MES lze
díky tomu bez problémů aktualizovat a datová konzistence
je zachována i při změnách požadavků podniku. Kdykoli
lze přidávat doplňující informační zdroje, které jsou integrovaným modulům PROXIA okamžitě k dispozici.
PROXIA Manager byl vyvinut pomocí nejmodernějších
nástrojů pro vývoj programů a je neustále zdokonalován.
Tvoří tak základ pro dlouholeté, výkonné podnikové řešení
MES, které lze podle potřeby rozšiřovat.

ERP/PPS . Komunikace
Zdroje dat
Systémy ERP
● Infor

● PRO ALPHA

● abas

● Navision

● SAP

● Microsoft Business

● Helios Orange
● sage bäurer

Solutions
● IFS

PROXIA
Connector

PROXIA MES

Jiné zdroje dat
● soubor xls
● ASCII Text
● Webové služby

● nativní přístup

do databáze
● ...

ERP/PPS a PROXIA MES –
Využití synergií pro větší efektivitu

PROXIA Connector –
Práce bez přerušení přenosových médií

Optimální systém je ten, v němž obchod a výroba využívají
synergie a flexibilně si vyměňují potřebné informace.
Systémy ERP a MES proto musejí být synchronizovány v
definovaných procesních jednotkách. Inteligentní softwarová propojení zajišťují dokonalý a obousměrný tok
informací mezi ERP a MES.

Konektor PROXIA pracující v reálném čase zajišťuje datovou
komunikaci mezi ERP a PROXIA MES. Konektor PROXIA může
navíc obousměrně komunikovat s dalšími IT systémy zapojenými do procesu. Při hodnocení, analýzách nebo vizualizaci tak může podnik na všech procesních úrovních přistupovat ke stejným informacím. Odlišné informace v různých
systémech a problémy s rozhraními již patří minulosti.

Dokonalá souhra se SAP
PROXIA MES nastupuje tam, kde SAP končí
Integrací PROXIA MES do mySAP ERP vzniká systémová architektura, v níž obchodní a výrobní
úroveň ideálně spolupracují. Systém PROXIA MES byl certifikován společností SAP a obdržel
vyznamenání „Powered by SAP NetWeaver“. Software PROXIA MES lze napojit jak na otevřenou
integrační technologii SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (označovanou též jako SAP XI 3.0),
tak i na SAP NetWeaver Portal. Napojení přes SAP XI 3.0 umožňuje integrovat obchodní procesy
ERP tím, že si systémy SAP a PROXIA MES vyměňují data a informace.
PROXIA ist zertifizierter
SAP Partner.
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Dispečink . Detailní plánování

PROXIA dispečink –
Nástroj zajišťující transparentnost
V praxi se obsazování strojů nebo stanovení pořadí a priorit zakázek často provádí na základě zkušeností. Tento
postup lze praktikovat až do určitého objemu zakázek.
Pokud se však zvyšuje počet nebo složitost zakázek ve
výrobě a je nutné zohlednit také zásoby materiálu nebo
optimalizovat obsazení pracovišť, uvažovat větší strukturu
zakázek (vícestupňové plánování) nebo více zdrojů, pak
již nestačí pouhý cit a plánovač potřebuje větší podporu
matematického dispečinku. Prostřednictvím rozhraní k
systémům ERP/PPS jsou přebírány zakázky, které jsou

porovnávány s reálnými kapacitami na základě zdrojů,
směnových modelů a plánování nasazení personálu.
PROXIA dispečink provádí automatické obsazování strojů a
plánování termínů zpracování s využitím algoritmu, v následujícím kroku to však může plánovač změnit pomocí
funkce drag and drop (táhni a pusť), nebo výsledek mohou
ovlivnit pravidla pro priority. Aby plánování odpovídalo skutečnosti, provádí se plánování do omezených kapacit. Režim
simulace umožňuje i orientační plánování pro zjištění nadměrně přetížených míst, která je event. nutné řešit.
Při vývoji PROXIA dispečinku byl kladen zvláštní důraz na
přehledné znázornění/ovládání a vysoký výkon. Díky tomu
lze zodpovědět každodenní otázky:

Výhody & užitek
PROXIA dispečink
● Plánování a simulování scénářů výroby
● Zkrácení doby obrátek, minimalizace zásob
● Plánování s omezenými kapacitami a více zdroji

• Jaký vliv má přidělení hlavní priority určité zakázce na
ostatní zakázky?
• Lze dodržet termíny jedné či více zpožděných zakázek
navýšením kapacity nebo přidělením zakázky externí
firmě?
• Jaký vliv má odbytem oznámený termín nebo projekt
na stávající zakázky?

● Plánování „hlavních zakázek“, struktur zakázek
● Plánování dostupnosti materiálu a seskupování

pracovních postupů
● Funkce pro vytváření sloupců, formulářů a
tabulek pro lepší přehlednost
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• Má smysl optimalizace podle různých vlastností, jako je
např. materiál, barva, průměr atd.?

PEP . Plánování nasazení personálu

PROXIA PEP –
Druhý stupeň plánování kapacit
V prvním stupni se stanovuje kapacita podle zdrojů a přiřazeného směnového modelu. Tato kapacita je předběžně
přenášena do dispečinku pro plánování termínů. Zpětně
tvoří základ pro kalkulaci OEE. Pojem „dostupnost“ je v podnicích definován různě. Dostupnost může být např. 24
hodin denně, kdy je stroj nebo zařízení neustále k dispozici v
závislosti na přiřazeném směnovém modelu. Může být také
definována specificky pro podnik, pokud se v OEE jako
dostupné započítávají pouze směny, ve kterých pracují lidé.
Plánování nasazení personálu PROXIA nabízí možnost zohlednit a plánovat v druhém stupni vedle zdrojů/směn také
dostupnost personálu. Při přiřazování směn pracovníkům
se berou -mimo jiné - v úvahu schopnosti, certifikace,
nepřítomnost, stejně jako systém rolí a oprávnění.
Výsledek PROXIA PEP zajistí reálný pohled na nabídku
kapacit ve výrobním prostředí a umožní tak konečné plánování zdrojů v dispečinku výroby. Díky tomu lze prostřednictvím simulace s dispečinkem ihned ověřit účinnost
pozměňování směnových modelů, např. zavedení další
směny v případě zjištěného slabého místa ve výrobě.

Kdo kdy pracuje a především kde?
Vedle přiřazování personálu/směn prováděného pomocí
funkce drag and drop (táhni a pusť) počítá plánování
nasazení personálu také s dobou nepřítomnosti zaměstnanců. Dobu nepřítomnosti, jako je např. dovolená,
nemoc, školení atd. lze volitelně spravovat v modulu
PROXIA PEP nebo v systému HR/PZE. Výsledek přiřazení
tvoří jak kalendář nasazení personálu, tak plán obsazení
strojů.

Výhody & užitek
PROXIA PEP
● Definování kapacity směn, přidělování

●
●
●
●

pomocí funkce drag and drop (táhni a pusť)
pro lepší přehlednost
Plán pracovníků a směn s přiřazením schopností
zaměstnanců: Předcházení nedostatku personálu
Různé režimy pracovišť (výhradní obsluha,
pomocní zaměstnanci, skupina výkonů)
Zohlednění vlastností a nepřítomnosti personálu:
Plánování vhodných pracovníků pro správné úkoly
Možnost propojení s HR a PZE systémy
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BDE . Sběr provozních dat

PROXIA BDE pro analýzu slabých míst
PROXIA-BDE sbírá data o stávajícím stavu ve výrobě a na
montáži přímo na místě vzniku. Díky kompletnímu sběru dat
o časech jednotlivých procesů od přihlášení pracovní operace až po odhlášení lze díky možnostem včasného varování,
monitoringu a reportingu rozpoznávat slabá místa a rychle
zavádět vhodná opatření.
Časová osa záznamů se dělí na volně konfigurovatelné statistiky/stavy, jako je např. příprava, výroba, porucha, nečinnost
atd. Zjištěné stavy se zaznamenávají na různé účty (pracoviště, personál, pracovní postup). Podle parametrů lze aktivovat nebo deaktivovat zvlášť účty personál a pracovní postup,

díky čemuž je možný např. osobně neutrální sběr dat.
PROXIA BDE podporuje velký počet typů zakázek, např.
zakázky k výrobě, zakázky s režijními náklady, kontejnerová
hlášení, účtování na vrub/podle stavu atd. Přihlášeny
mohou být jednotlivé osoby nebo také skupiny osob.
V tomto kontextu jsou poskytovány také funkce, jako je
obsluha více strojů nebo bezobslužný provoz.
Zásoby pro jednotlivé registrační stanice mohou pocházet z
nejrůznějších zdrojů, jako je např. systém ERP, dispečink
nebo manuální zařízení pro zakázku/pracovní postup v systému PROXIA MES. Hlavním cílem při vývoji PROXIA BDE
bylo, aby i zaměstnanci bez zkušeností s PC měli k dispozici
samovysvětlující pracovní plochu s intuitivním ovládáním.

Zpětná hlášení pro dispečink
Pro zajištění dynamiky a aktuálnosti v dispečinku poskytuje systém BDE dispečinku relevantní data o skutečném stavu a data související se zakázkami. Nehraje přitom roli, zda je využíván dispečink PROXIA nebo jiný
externí systém plánování.

PROXIA BDE Hardwarová platforma

Výhody & užitek
PROXIA BDE
● Jednoduchý, intuitivní koncept ovládání
● Libovolně konfigurovatelná stavová tlačítka s plnou

flexibilitou a schopností provádění aktualizací
● Modulární pro rozšiřování funkcí, jako je např.
zpětné sledování šarží
● Integrovaný systém včasného varování BDE
pro možnost rychlého reagování v případě
slabých míst
● Připojení hardwaru podporujícího výrobu
(např. skener, RFID atd.)
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Sběr dat PROXIA BDE je koncipován tak, že podle individuálních IT standardů nebo úkolů lze v podniku využívat
různé hardwarové možnosti: Sběr BDE je aplikace Microsoft
Windows a lze ji používat na běžných standardních PC,
průmyslových PC nebo mobilních koncových zařízeních,
jako jsou tablety, smartphony a další. Pro přihlašování nebo
osobní identifikaci jsou podporována obvyklá řešení, jako je
čárový kód, QR kód nebo transpondér.

Vybudování rozsáhlého informačního systému
Sběr dat BDE lze vedle zaznamenávání stavu používat také
jako informační systém, v němž jsou k dispozici např. programy NC, seznamy nástrojů, nákresy nebo pokyny ke
zkouškám atd. vztahující se k zakázkám. Lze rovněž využívat interní možnosti komunikace, jako je upozornění prostřednictvím e-mailu nebo SMS, vždy s důrazem na to, aby
si obsluha mohla vyžádat informace nebo podporu (např.
údržbář nebo materiál) přímo u sběrných míst ve výrobě.

MDE . Sběr strojních dat

PROXIA MDE – „EKG strojů“ v provozu 24/7
MDE je elektronický otisk „prstu“ stroje nebo zařízení. Podle
koncepce může být stav zařízení nahlášen ručně nebo prostřednictvím MDE, zcela automaticky přímo ze stroje.
Zatímco se strojní obsluha jako obvykle stará o svůj stroj,
probíhá v pozadí automaticky sběr dat MDE a je vyloučeno
chybné zadání údajů nebo opomenutí ručních hlášení.
Díky modulární struktuře sběru dat PROXIA je bez problémů možný kombinovaný provoz obou variant hlášení
(BDE a/nebo MDE). Například při pořízení moderních strojů
tak lze následně přejít z modulu BDE na modul MDE.
Automatický sběr dat prostřednictvím MDE poskytuje pracovníkům obsluhy výraznou úsporu práce, zvláště u pracovních systémů, jako jsou palety, paletová pracoviště,
věžové upínací systémy, výrobní buňky a obsluha více
strojů. Vedle sběru dat o stavu je komfortním řešením také
automatický sběr dat počtu kusů, který rovněž poskytuje
část informací pro výpočet OEE.

Automatické upozornění při výskytu poruch
Podstatnou myšlenkou v kontextu Průmyslu 4.0 je aktivní,
obousměrná komunikace strojů/zařízení a obsluhy pro
rychlejší rozpoznávání závad a slabých míst a minimalizaci
prostojů ve výrobě. S PROXIA MDE lze realizovat různé
scénáře upozornění. Zprávy mohou být zasílány buď prostřednictvím vnitropodnikových IT struktur, jako je např.
e-mail, nebo s využitím externích služeb, jako je např. SMS
nebo RSS-Feed.

Výhody & užitek
PROXIA MDE
● Minimální nároky na oznamování díky

plně automatickému sběru dat
● Zpracovávání velkého množství dat nebo kom

plexních výrobních struktur, jako jsou např. stroje pro
více palet, paletová pracoviště nebo výrobní buňky
● Kombinovaný provoz BDE/MDE díky modulární
struktuře
● podpora mezinárodních standardů, např.
OPC-UA nebo Euromap 63
● Různé mechanismy upozornění prostřednictvím
e-mailu, SMS nebo RSS-Feed

Standardizovaná komunikace strojů s
OPC-UA
Komunikační standard OPC-UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) nabízí možnost čtení
informací o stavu zařízení/stroje a všech typů procesních
dat z různých řídicích zařízení. Pomocí tohoto komunikačního standardu lze používat stávající infrastrukturu
(např. existující server OPC-UA). Mimo to je také možné
integrovat prostřednictvím chytrých řešení Gateway starší
řídicí zařízení, která nemají server OPC-UA. Není potřeba
provádět žádné programování rozhraní strojů na straně
MES. Všechny informace, např. nastavení signálové matice,
se konfigurují v systému MES.
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Sběr . Procesních dat

Inteligentní nástroj
pro údržbu

Perfektní vizualizace
pro údržbu

Procesní data? Jedná se o data, která dokumentují, s jakými
skutečnými parametry byl proces proveden. Tato data zpravidla využívají řídicí jednotky zařízení pro regulaci procesu.
Informace jako například teploty, tlaky nebo rychlosti
většinou zůstávají v řídicí jednotce a nejsou používány pro
jiné úlohy. Čerpání z tohoto „zásobníku“ otevírá další možnosti pro zlepšení tvorby hodnot. Průběžnou vizualizací lze
například rychle identifikovat odchylky relevantních procesních parametrů od požadovaného procesu.

Četná moderní zařízení nabízejí možnost poskytování provozních údajů pro údržbu. Téměř všichni jejich dodavatelé
s nimi však spojují vlastní řešení vizualizace. To prakticky
znemožňuje přehledné a jednotné sledování telemetrických údajů různých zařízení.

Takto získané informace jsou důležité nejen pro pracovníky
ve výrobě, ale poskytují dodatečnou podporu při údržbě při
vyhledávání chyb a optimalizaci výrobních zařízení.

Vizualizační úroveň modulu provozních dat PROXIA je
schopna graficky zobrazovat jakýkoli druh dat jako tlak, průtokové množství nebo vibrační vzorec. Pracovník údržby má
pak k dispozici moderní a přehledné rozhraní, kde může
všechna zařízení pohodlně monitorovat na základě zaznamenávaných telemetrických údajů.
Pro případy, kdy se naměřené hodnoty odlišují od požadovaných, jsou k dispozici koncepce rychlého informování
prostřednictvím SMS, e-mailu nebo RSS bez nutnosti otevírání aplikace, případně automatické generování hlášení
údržby. To umožňuje minimalizovat neplánované odstávky
a plánované odstávky posunout do méně kritických časových období. Další výhodou je i snadnější zjišťování příčin
odchylek v kvalitě.

Výhody & užitek
PROXIA Prozessdaten-Modul
● Využijte procesní data uložená v MES pro 		

potřeby údržby Vašeho zařízení!
● Monitorování telemetrických dat on-line, i na 		
●
●
●
●
●

Modul provozních dat PROXIA – doplňková pomůcka pro určování poruch a optimalizaci výrobních zařízení, využitelná i na mobilních koncových přístrojích.
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mobilních koncových přístrojích
Automatické vytváření hlášení údržby
Minimalizujte doby reakce a délku prostojů!
Identifikovat příčiny poruch a zavádět
příslušná opatření
Vytvořit datovou základnu pro automatizované
rozhodovací procesy
Procesní data jako „Enabler“ pro Údržbu 4.0

OEE/KPI . Vyhodnocení

PROXIA KPI/OEE – Analýza KPI a OEE v
reálném čase

PROXIA KPI Monitoring – Přesné zjišťování
produktivity a OEE

Key Performance Indicators (klíčové ukazatele výkonnosti),
stručně KPI, slouží jako provozní parametry k zobrazování
výkonnosti a ekonomické efektivnosti podniku. Slouží jako
provozní parametry k zobrazování úspěchu či neúspěchu
podniku. Významnou roli přitom hraje aktualita ukazatel
ů OEE: Ukazují-li vám KPI, že v zadaném časovém období
již nebude možné realizovat plánované cíle, můžete do
procesu příslušným způsobem zasáhnout. Srovnání dat z
minulosti s aktuálním průběhem je navíc významnou
součástí kontinuálního procesu zlepšování (KVP). Veškeré
procesy probíhající v podniku lze pomocí KPE (např.
parametry OEE) hodnotit, kontrolovat a případně
korigovat. PROXIA KPI nabízí všechny výhody
moderního softwarového řešení odpovídající těmto požadavkům.

PROXIA KPI Monitoring poskytuje detailní vyhodnocení
týkající se všech relevantních veličin pro analýzu OEE.
Software přijímá automatická data ze zařízení a strojů
(MDE) a manuální hlášení (BDE) a postupuje je konfigurovatelným výpočtovým vzorcům. Vazby, předpisy nebo
závislosti jsou stejně volně konfigurovatelné jako rozvržení (layout) vyhodnocovacího zobrazení softwaru OEE.
Pomocí funkcí Drill Down mimoto okamžitě zjistíte, kde
se skrývá „původce problémů“ ve vašem výrobním procesu resp. v podniku. Součástí PROXIA KPI jsou standardizované výpočetní vzorce a definice podle standardního
listu VDMA-Einheitsblatt DIN 66412.
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MES . Monitoring

Výroba pod kontrolou - na místě i mobilně
Propojení informací připravuje cestu k inteligentní
výrobě. Modul „Monitor.web“ umožňuje kontrolovat
výrobu v reálném čase díky analýzám a vizualizaci provozních a strojních dat s využitím inovativních webových
technologií. Velká výhoda přitom spočívá v tom, že tato
kontrola funguje naprosto nezávisle na používaném
koncovém zařízení. Proto již nehraje žádnou roli, zda se
výrobní data prohlíží na notebooku, tabletu nebo smartphonu. Pro otevření „okna do výroby“ přes modul „Monitor.web“ stačí mít přístup k internetu. Pomocí modulu
Monitor.web lze nastavit různá zobrazení, která jsou
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optimalizovaná podle příslušných oblastí využití a podle
potřeby. U velkých objemů dat je ideálním nastavením
zobrazení seznamů nebo dlaždicové zobrazení. Pro lokalizaci strojů nebo zařízení se závadami je vhodné zobrazení hal. Zvolit lze rovněž kombinaci různých zobrazení.
Z příslušných zobrazení je možné pomocí funkce Drill
Down vyvolat doplňující informace. Jsou zde kromě
jiného k dispozici informace o zaměstnancích pracujících
se zařízením, nebo pracovních postupech, které právě
probíhají. Všechna detailní zobrazení lze individuálně
přizpůsobit podle potřeb příslušného uživatele.

MES . Monitoring

PROXIA Online-Monitor –
„chytré“ okno do výroby

PROXIA Mobile-Monitoring –
perfektní informovanost kdekoli

Modul PROXIA Online-Monitor umožňuje vedoucímu pracovníkovi okamžitý náhled na aktuální situaci ve zpracování a výrobě. V reálném čase se zobrazují např. časy chodu
a vedlejší časy, počty dobrých výrobků a zmetků. PROXIA
Online-Monitor je proto ideální nástroj pro mistra v jeho
svěřené oblasti, pro plánovače nebo pro vedoucího výroby,
kde se klade důraz spíš na globální pohled. V případě
potřeby probíhá informování o událostech formou SMS
nebo e-mailu.

Prostřednictvím funkce Mobile-Monitoring vám PROXIA
Online-Monitor umožňuje, abyste se také mimo podnik
informovali o produktivitě, poruchách a průběhu zakázek.
Včasné zjištění negativních vlivů na produktivitu zabraňuje
nákladným časovým ztrátám ve výrobním a montážním
procesu. Mobile-Monitoring je webová aplikace vyvinutá
podle nejmodernějších standardů a funguje na každém
smartphonu.

PROXIA Časová osa –
moderní forma MES monitoringu
Nástroj pro analýzy „Časová osa“ je k dispozici v online
monitoru i ve webové aplikaci „Monitor.web“ a lze jej tedy
používat i v mobilní formě. Podle koncového zařízení lze
zobrazovat určité časové úseky také s podporou multidotykového ovládání. Pomocí PROXIA Online-Monitor můžete
velmi přesně zobrazit produktivitu vašich strojů a znázornit
ji v grafu s časovou osou. Veškeré informace týkající se
strojů jsou viditelné na první pohled. Mistr tak má například
okamžitý přehled o produktivitě poslední směny.

Výhody & užitek
PROXIA Monitoring
● Včasné zjištění

negativních vlivů na produktivitu
● Vícestupňový deeskalační management
● Znázornění aktuální situace v reálném čase
● Webově orientovaný monitoring –

správná informovanost kdykoliv a kdekoliv

17

MES . Analytics

PROXIA-Mobile-Descriptive-Analytics
Nástroj pro analýzu velkého množství dat. Pro vizualizaci
různých klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) slouží
webová aplikace „KPI.web“, která umožňuje vyvolávat
pro libovolně definované období klasické výrobní ukazatele jako je například celková efektivnost zařízení, stupeň
využití, podíl neshodných produktů, podíl dokončovacích prací nebo využitelnost, a to i z mobilních
přístrojů. Všechny ukazatele se zobrazují na časové ose.
To dovoluje rychle rozpoznat trend a výrazné změny
ukazatelů přiřadit určitým událostem. Poruchy v procesu, vedlejší časy, časové nároky na přestrojení a produktivní dobu lze vizualizovat pro jednotlivé stroje, skupiny strojů nebo ucelená pracoviště. Pro pohodlnou a
cílenou navigaci v prostředí hierarchických dat je k
dispozici funkce Drilldown.
Je lhostejné, zda je nutná rychlá vizualizace celkové efektivnosti určitého stroje nebo podrobný pohled na stupeň využití celého závodu. Funkční modul „Descriptive-Analytics“ na KPI.web umožní vytvářet sestavy dat v
různém stupni podrobnosti. Nástroj je tedy vhodným
„průvodcem“ vedoucích pracovníků na všech firemních
úrovních. Schopnost přijímat správná rozhodnutí
založená na reálných datech je klíčovým předpokladem
pro udržitelný pozitivní rozvoj firmy.

Stále rychleji rostoucí objemy dat z výroby je nutné upravovat tak, aby rozsah
relevantních informací nepřesáhl rozumnou míru. To je jeden ze základních
předpokladů pro budoucí procesy managementu.

Výhody & užitek
Mobile-Descriptive-Analytics
● Rychlá a cílená analýza dat na základě stan		

dardních ukazatelů
● Zpracování velkých objemů dat a jejich zobrazení

v kompaktní podobě
● Nástroj pro analýzu využívající internet – mož		

nost vstupu do analýzy z jakéhokoli místa
● Interaktivní analýza OEE pro jednotlivá zařízení

Využití přípravných služeb a průběžně agregování dat umožňuje poskytování
informací bez významnějšího prodlení.
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nebo kompletní výrobní segmenty
● Integrace vlastních firemních ukazatelů speci		
fická podle projektu
● Generátor zpráv s integrovaným výstupem PDF
přímo z mobilních koncových přístrojů

MES . Analytics

Výhody & užitek
Management opatření PROXIA
● Digitální dokumentace provedených a

k provádění určených opatření
● Grafická analýza změn podmíněných opatřeními
● Analýza opatření od stroje až po kompletní 		

výrobní pracoviště
● Identifikace cílových konfliktů u

prováděných opatření

Management opatření PROXIA
Nástroj zobrazuje změny na časové ose. To umožní lépe
posoudit kvalitu a způsobilost opatření. Dalším výstupem
jsou podrobné ukazatele v podobě průměrných hodnot.
Jsou k dispozici jak pro dobu před aplikací opatření, tak i
po ní. Lze tedy snadno zjistit rozsah změn v podobě vlastního ukazatele. Možnost hodnocení provedených opatření
je základem každého procesu průběžného zlepšování.

Tool: PROXIA Reporting

Tool: PROXIA MDE/BDE
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Tool: Manažer opatření PROXIA
a
trol ás
●Kon ní ●N
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Základ pro KVP: Manažer opatření PROXIA vyhodnotí rychle, jednoduše a
nekomplikovaně např. změny klasických klíčových ukazatelů výkonnosti jako
OEE, využitelnost, výkon, podíl neshodných produktů, stupeň vystrojení, podíl
dodatečné práce nebo technický stupeň využití.

Úroveň zlepšení

Manažer opatření PROXIA obsahuje všechna fakta, která popisují opatření.
Pouhým kliknutím lze prověřit stav každého z nich.

Aplikace Plánovat
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Management opatření PROXIA nabízí pracovníkům odpovědným za proces průběžného zlepšování (KVP) významnou
pomoc. Tato webová aplikace umožňuje dokumentovat
jednotlivá opatření v průběhu procesu, sledovat změny a
hodnotit výsledky. Jakmile je opatření jednou v systému
uloženo, lze v souvislosti s ním kdykoli analyzovat změny
ukazatelů, změny týkající se místa a důvodu vzniku neshodných produktů nebo změny v průběhu provádění zakázek.
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Proces trvalého
zlepšování

Čas
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PROXIA MES . Možnosti & Doplňky
TPM - Péče/údržba

DNC-Software

Hardwarová řešení MES

MES Možnosti

Správa nástrojů & dat

Innerbetr. Transportlogistik

MES Doplňky

CAQ Sběr naměřených hodnot

PZE - Evidence pracovní doby personálu
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Péče . Údržba

PROXIA TPM Plánování

PROXIA TPM - Sběr dat

Prostřednictvím grafické pracovní plochy lze stanovit
termíny pro činnosti údržby a rozdělit je jednotlivým
zaměstnancům. Je přitom možné zohlednit dobu nečinnosti podmíněnou výrobou, stejně jako kvalifikace pracovníků. Plánovač údržby tak může optimálně využívat
zdroje, které má k dispozici.
Současně má plánovač údržby online k dispozici informace
o tom, které činnosti již byly provedeny a v jakém stavu
jsou výrobní zařízení.

Plánované činnosti se zaměstnancům zobrazují online na
jejich koncových zařízeních. To zvyšuje flexibilitu v
údržbě a minimalizuje prostoje strojů. Pracovník údržby
tak má možnost kompletně zdokumentovat provedené
činnosti. Vedle doby nasazení pracovníků údržby se evidují také použité náhradní díly a spotřební materiál.
Podle stupně podrobnosti lze k dokumentaci rovněž připojit jakýkoli typ dokumentů. Díky tomu je například
možné připojovat k historii údržby protokoly o zkouškách
nebo fotodokumentaci.

PROXIA TPM Vyhodnocení
Snížení nákladů na péči, minimalizace prostojů, kompletní
dokumentace činností údržby. Těmto výzvám se musí
moderní údržba stavět každý den. Řešením je modul „Péče
a údržba“ PROXIA Software AG (Péče a údržba). Rychlé a
jednoduché vyhledávání informací pro pracovníky údržby
u zařízení přímo na místě, stejně jako strukturovaný přehled všech plánovaných prací údržby, kontrol a oprav, tvoří
základ pro rychlá, cílená rozhodnutí v rámci údržby.

Rozdělení nákladů podle kvalifikace
23,42 %

Rozdělení celkových nákladů
76,53 %

25,53 %

8,66 %

11,61 %
51,05 %

Elektrikář

3,20 %

Pracovník se specializací na hydrauliku

Zámečníci

Náklady na personál

Náklady na materiál

Režijní náklady

Ceny za balíčky

Výhody & užitek
PROXIA Péče/údržba
● Všechny činnosti údržby jsou předem

plánovatelné a přehledně zobrazené
● Intuitivní, jednoduchá obsluha s využitím

moderního uživatelského rozhraní
● Mobilní sběr dat o činnostech údržby

nezávislý na platformě
● Digitální dokumentace všech opatření

souvisejících s údržbou a opravami
● Prokazování režijních nákladů v rámci oprav
● Předpověď nákladů na opravy,

od nákladového střediska až po moduly
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Logistika přepravy a CAQ . Doplňky

PROXIA vnitropodniková logistika přepravy:
Optimalizace pohybu materiálu
Hledání polotovarů v rámci výroby nebo čekání na vhodný
přepravní prostředek je často výrazným „žroutem času“ ve
výrobním procesu. Pomocí modulu PROXIA (Vnitropodniková logistika přepravy) jsou vedeny stavy skladů a jsou
dokumentována příslušná skladovací místa. Mimo to lze
materiály přesunout na jiná skladovací místa, stroje nebo
ruční pracoviště.
Aby bylo možné zvolit při generování zakázek přepravy počáteční a cílové místo, jsou podporovány strategie pull i push.
Pracovníkovi přepravy se během řízení přepravy zobrazují
důležité informace: Odkud? Kam? Kdy? Jakým dopravním
prostředkem? Následně lze vždy vyhodnotit dobu přepravy.

PROXIA CAQ: Zabezpečený proces sběru
dat CAQ pro řízení kvality
Teprve kvalitní a bezvadné produkty zajišťují hospodářský
úspěch výrobního podniku. Proto má pro podnik velmi
velký význam analýza, dokumentace a archivace údajů souvisejících s kvalitou pomocí nástroje CAQ pro zvyšování
tvorby hodnot ve výrobě. Sběrný modul PROXIA CAQ nabízí
možnost sběru dat týkajících se kvality a měření přímo na
pracovišti. Díky tomu lze do procesu zcela integrovat vlastní
kontrolu, a to do standardní masky pro sběr dat.
• Vlastní kontrola prováděná pracovníkem jako součást
procesu

Výhody & užitek
Logistika přepravy PROXIA
● Vedení stavu a dokumentace

skladovacích míst
● Převádění/přesouvání polotovarů

na jiná skladovací místa
● Vytváření a vizualizace zakázek přepravy
● Optimalizace pohybů materiálu

a přepravních cest
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• QS reporty, kontrolní karty, statistiky a detaily
• Jednotná koncepce obsluhy díky úplné integraci do
sběru dat BDE
• Začlenění do koncepce upozornění PROXIA

PZE a DNC . Doplňky

PZE – IT místo kalkulačky:
staré dobré docházkové hodiny dosloužily!

PROXIA MES DNC – (Direct Numeric Control)
Informační systém pro výrobu (shopfloor)

Hlavním úkolem PZE je dokonalá evidence pracovní doby a
předávání informací do mzdového účetnictví. Různé
funkce, jako jsou např. online žádosti o dovolenou a prezenční listiny, usnadňují zpracovávání. Evidence pracovní
doby personálu registruje příchody/odchody pracovníků
pomocí terminálů BDE nebo sběrných terminálů PZE a
okamžitě kontroluje oprávnění a chronologické pořadí
zápisů. Tato účtovací data se zaúčtovávají a sčítají na příslušných časových účtech. Absence z důvodu dovolené,
nemoci nebo návštěvy odborné školy se zapisují do přehledného kalendáře. Pracovníci si mohou na sběrných terminálech kdykoli vyvolávat informace o odpracované pracovní době, saldech odpracované doby, zbytkové dovolené
nebo další informace. Příslušná vyhodnocení poskytují
detailní přehled o stavu přítomnosti/absence, odpracovaných hodinách, disponibilitě pracovníků v podniku. Evidenci pracovní doby personálu lze plně integrovat do systému PROXIA BDE.

PROXIA MES DNC je moderní komunikační systém, který
přebírá veškeré úkoly související s přenosem z a do stroje.
Prvořadým úkolem systému DNC je zabezpečený přenos
dat z programů NC a programů pro seřízení nástrojů z
archivů specifických pro stroje. Zvláště u programů NC
probíhá obousměrný přenos pro maximální bezpečnost
procesů.
Navíc lze přímo na strojích a zařízeních zobrazovat výkresy
CAD, nákresy upínání a fotografie produktů. Časově
náročné dotazování, spousta papírování a nečinnost strojů
tak patří minulosti.Díky rozšíření volitelnými moduly, jako
je PROXIA NC-Editor, PROXIA NC-Compare a PROXIA
NC-Report lze ze systému DNC vybudovat výrobní informační systém.

Pro každý požadavek správné řešení!
Prostřednictvím PROXIA MES DNC jsou zaměstnancům u
strojů a zařízení nebo na místech montáží přímo a online
předávány informace o výrobě a montážích. Systém PROXIA MES DNC se snadným dotykovým ovládáním může být
instalován jako pracovní plocha systému. PROXIA MES DNC
nebo PLM-Viewer (výrobní informační systém) může být
spouštěn přímo z pracovní plochy MDE/BDE. Možnosti
zadávání zajišťují obousměrný tok informací. Díky tomu
mohou být předávány informace o zpětné vazbě do úrovně plánování.

Výhody & užitek
Evidence pracovní doby personálu
●
●
●
●

Kontrola přístupu
Úkolová mzda/Systém prémií
Workflow žádosti o dovolenou
Automatické rozpoznávání směn
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PROXIA XI Gateway . OPC-UA & MTConnect

Výhody & užitek
PROXIA XI-Gateway
● Kombinace standardizovaného modelu dat 		
(MTConnect) a bezpečného přenosu dat
(OPC-UA)
● Využití dat stroje pro analýzy využitelnosti a 		
výkonu i pro vizualizaci a vyhodnocování
● Možnost vertikálního a horizontálního propo		
jení i v případě heterogenního strojního parku
● Pozdvihněte stávající technologie na novou		
úroveň a zajistěte jejich kompatibilitu s 		
Průmyslem 4.0
● XI-Gateway jako centrální „poskytovatel data“
pro Vaše prostředí Průmyslu 4.0

Použít to, co máme, abychom získali to,
co potřebujeme!
Právě u heterogenního strojového parku zahrnujícího různé
modely s různými řídicími jednotkami a různým rokem
výroby nebývá zaznamenávání provozních údajů právě jednoduchou záležitostí. Vertikální a horizontální propojení
strojů a zařízení bývá v těchto případech v praxi nákladově
stejně náročné jako dříve, přestože diskuze v souvislosti s
Průmyslem 4.0 naznačují, že by tomu mělo být jinak. V kontextu s Průmyslem 4.0 se sice již došlo ke shodě o tom, že
jednotnou a standardizovanou komunikační architekturou
bude OPC-UA, avšak uplyne ještě hodně vody, než bude
plně podporována všemi stroji, zařízeními a řídicími jednotkami.

PROXIA XI-Gateway – perfektní základ
pro Průmysl 4.0!
PROXIA Software AG vyvinulaj XI-Gateway s vědomím toho,
že Průmysl 4.0 očekává komunikaci via OPC-UA, avšak četné
stroje a zařízení ještě komunikují pouze na základě jiných
technologií. Tento komponent je schopen transformovat
různé druhy komunikace a protokoly na OPC-UA. XI-Gateway může například zpřístupnit MTConnect jakémukoli klientovi OPC-UA. Datovým zdrojem zůstává MTConnect,
přesto však budete moci využívat výhod OPC-UA. Například
lze kompenzovat výpadky v důsledku použití technologie
HA (Historical Access) nebo výrazně zvýšit bezpečnost přenosu dat pomocí funkcí integrovaných do OPC-UA. Díky
sjednocení komunikace via OPC-UA na dílenské úrovni
postoupí uživatelé produktů PROXIA o další významný krok
směrem k Průmyslu 4.0 a jeho cíli Smart Factory.

24

PROXIA MES . Výkony
Pro ještě produktivnější řešení MES – Více než jen software MES pro výrobu
Dokonalou výrobu nelze vytvořit ze dne na den. Nemáme
v úmyslu jen prodávat software MES. Naším cílem je
ucelená péče o zákazníka zahrnující všechna témata MES –
jako zpracovatelé MES chceme s Vámi založit trvalý
partnerský vztah. Naše nabídka zahrnuje různé komponenty, které do sebe vzájemně zapadají a v konečném
výsledku vytvoří zajímavý celek: Váš optimální MES –
perfektně integrovaný do současné infrastruktury s možností průběžného rozšiřování. Od součinnosti při hledání
rozhodnutí (MES-Consulting) přes proces zavádění (koncepce MES, zavádění, přizpůsobení/optimalizace)

až po trvalou péči při běžném provozu (školení, podpora,
semináře) – v každém z těchto okamžiků se můžete spolehnout na zkušenou podporu firmy PROXIA. Krok za krokem optimalizujeme nejen vlastní proces zavádění MES,
ale stojíme po boku našich zákazníků v době, která tomuto
procesu předchází i která bude následovat. Řešení PROXIA
MES, ať již jednotlivá nebo v podobě ucelených balíčků
přispívají správným způsobem k rozvoji výroby, vyšší produktivitě a lepší konkurenceschopnosti a jsou ukazatelem
na cestě k inteligentní výrobě a projektu Průmysl 4.0.

Kompetentní poradci MES – Všechno od jedné firmy
Kompetentní poradci a trenéři společnosti PROXIA Vás
budou provázet od počátku až do konce Vašeho projektu
PROXIA MES. Stanou se Vaším důvěryhodným partnerem,
který má přehled o celém projektu a současně i potřebné
vize do budoucnosti.

Kompletní řešení MES pro Váš úspěch
Kompletní řešení PROXIA MES zaručuje úspěch Vašeho projektu MES. Od počátku až do konce – od koncepce až po
péči po zavedení – průběžný, promyšlený modulární řetězec tvořený softwarem a službami pro rychlou návratnost
Vaší softwarové investice.

Nákladová efektivnost & bezpečná budoucnost –
to je MES
MES je víc než pouhý software: Koncepce orientovaná na
cíl, rychlé zavádění do praxe, bezproblémová komunikace a vzdělávání orientované na praxi. Naše služby slibují
cenově výhodný systém MES s budoucností.

Dokonale využít všechny možnosti ve výrobě
Společně s Vámi prozkoumáme metodou PROXIA OEE
možný potenciál ve Vašem výrobním procesu. Poskytneme Vám doporučení a Vy sami rozhodnete o následujících
krocích.

Přizpůsobení MES & optimalizace

Zavádění & Roll-out

Koncepce MES

MES-Consulting

Trénink MES & školení

Servis & podpora

Semináře MES
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PROXIA MES . Výhody & užitek
PROXIA – Realizátor projektů MES

S PROXIA MES na cestě k inteligentní výrobě

Rozhodnutím pro PROXIA MES pokládá výrobní podnik
základní kámen pro trvalou optimalizaci svých výrobních
procesů, s ohledem na neustálé zlepšování ukazatele
OEE: Vysoká dostupnost, větší výkonnost zdrojů a lepší
kvalita produktů.

Vynikající vlastnosti softwarových produktů MES a moderní
technologie PROXIA podporují výrobní podnik na cestě k
dokonalé výrobě, inteligentní výrobě a Průmyslu 4.0.

Spolupráce s PROXIA je více než jen získání softwaru MES,
jde o uzavření partnerství s předním poskytovatelem prostředí MES. PROXIA nabízí jako partner pro řešení MES rozsáhlé strategické kompetence a schopnosti pro realizaci
projektu. Prostřednictvím našeho poradenství MES podporujeme podnik s výrazným zaměřením na praxi a cíle s
využitím nejmodernějších metod štíhlé výroby, koncepcí
SMED a modelů pro optimalizaci přípravného období.
Jako společnost udávající technologické trendy nabízí
PROXIA přizpůsobitelné produkty MES z vlastního vývoje s
moderním designem, ergonomickým vedením uživatelů a
modulární koncepcí pro komplexní řešení MES, která lze
rozšiřovat podle požadavků a potřeb podniku. Individuální
softwarové produkty MES s vysokým stupněm standardizace zajišťují rychlé zavádění a začlenění do provozu a krátkou dobu návratnosti investice.

Výhody & užitek
PROXIA MES
● PROXIA dispečink / detailní plánování s integrací

aktuálních dat z výrobní úrovně
● PROXIA MDE / BDE s moderními metodami zachy

●
●
●
●
●

Vás silny r projektu MES!
realizáto

●

cování signálů a propojování (digitálními moduly
I/O, OPC-UA, protokoly atd.)
Systém včasného varování PROXIA pro rychlé
přijímání opatření při přerušení výroby
Koncepce obsluhy softwaru PROXIA podle
potřeby pro lepší přehlednost
PROXIA dynamický reporting pro dynamické
vyhodnocování online
PROXIA KPI.web pro informace o ukazatelích
bez ohledu na umístění
PROXIA online monitoring pro řízení opatření
v reálném čase
PROXIA hybridní technologie zpracovávání dat

Potenciální úspory

PROXIA MES
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při nasazení PROXIA MES:
Doba výroby

-55 %

Papírování

-67 %

Doba zadávání údajů

-36 %

Work in Progress (WIP)

-32 %

Doba přípravy

-22 %

Vady a zmetky

-22 %

PROXIA . Reference & zákazníci


PROXIA MES zajišťuje dokonalý monitoring výroby. Sběr
dat ze strojů a provozu v reálném čase zajišťuje zpětnou
vysledovatelnost, kvalitu produktů, flexibilitu dodávek a
naprosté dodržování termínů.

Powertrain

S PROXIA MES můžeme mnohem přesněji provádět plánování našich činností a lépe využívat výrobní kapacity. Díky
sběru dat BDE lze nyní přesně zjišťovat dobu přípravy a
využití strojů.

Přesný sběr provozních a strojových dat MDE/BDE a
sledování výroby prostřednictvím PROXIA MES na obou
našich pracovištích (CH a D) nám poskytuje důležité výrobní
ukazatele. Časy přípravy se zkrátily až o 50% a naše produktivita v jednom ze závodů se zvýšila dokonce o 15%. Se
softwarem PROXIA jsme se také přiblížili k našemu cíli
„výroby bez papírů“.
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PROXIA. Po celém světě
PROXIA Software AG
Centrála Německo

Centrála Rakousko

Centrála Severní Amerika

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

Pobočka JZ

Centrála Švýcarsko

Centrála Česká republika

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

Pobočka Z

Centrála Francie

Centrála Polsko

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.comom

ul. Barona 30 lok.324
PL -43-100 Tychy
Telefon: +48 32 733 37 81, 32 700 90 35
Telefax: +48 32 720 25 54
E-Mail: info@proxia.com

Výroba se správným směrem

Následuj nás ...

