FIRMA PREZENTUJE

Aplixcom SCADA-MES 2.0
zNowoczesny
moduųem
APS
system do nadzorowania

Ze wzglħdu na nowoczesnČ budowħ systemu
Aplixcom SCADA-MES nie wymaga instalacji bezpoƑrednio w zakųadzie produkcyjnym – moǏe byđ zainstalowany w dowolnej lokalizacji na Ƒwiecie. Doskonaųym tego
przykųadem jest nasz klient, zajmujČcy siħ
regeneracjČ czħƑci dla branǏy automotive.
Firma posiada dwie fabryki w Polsce, jeden
zakųad w Wielkiej Brytanii, przy czym serwer znajduje siħ w Danii. Dodatkowo moduųowa budowa systemu umoǏliwia instalacjħ
newralgicznych elementów (np. odczytywanie danych z maszyn) bezpoƑrednio w zakųadzie produkcyjnym, natomiast czħƑci serwerowej w innej lokalizacji bez zagroǏenia utraty
danych w przypadku nieprzewidzianych awarii ųČcza. Dla mniejszych firm oferujemy
usųugi SaaS, dziħki którym klient w peųni
korzysta z systemu, nie ponoszČc kosztów
zwiČzanych np. ze sprzħtem.

i zarzČdzania produkcjČ

Aktualnie pracujemy nad rozwiČzaniem
wykorzystujČcym technologiħ Deep Learning
(opartym na sztucznej inteligencji) do
usprawnienia procesu kontroli jakoƑci i monitorowania elementów. Naszym celem jest
zbudowanie systemu wizyjnego, który zoptymalizuje i zautomatyzuje czas wykrycia
defektu.

O

d ponad 20 lat nasi specjaliƑci zajmujČ siħ wdroǏeniami systemów
ERP dla produkcji. WdroǏenie systemu tej klasy dla kaǏdego zakųadu niezmiennie stanowi duǏe wyzwanie. Zazwyczaj najsųabszym ogniwem jest rzeczywiste sterowanie produkcjČ oraz jej automatyczne rozliczanie, co wykracza poza funkcje systemu planowania jakim jest ERP. Nasza firma dostrzegųa potrzebħ opracowania unikalnego rozwiČzania. ChcieliƑmy, aby umoǏliwiaųo ono
realne i ergonomiczne kierowanie produkcjČ oraz efektywne rejestrowanie jej wyników
przy minimalnym nakųadzie pracy. Efektem
naszych prac jest system Aplixcom SCADA-MES
– kompleksowe rozwiČzanie do nadzorowania i zarzČdzania produkcjČ.
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WychodzČc naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów oraz podČǏajČc za najnowszymi trendami typu: Industry 4.0, Internet
of Things oraz rozwiČzania Cloud, opracowaliƑmy nowČ odsųonħ systemu Aplixcom
SCADA-MES 2.0 z moduųem APS. Nasze
oprogramowanie, oprócz monitorowania
pracy maszyn, sterowania produkcjČ czy bezpoƑredniego pobierania danych w czasie rzeczywistym, zapewnia równieǏ optymalizacjħ
zaplanowanych przez system ERP zleceŷ produkcyjnych. Aplixcom APS to wyjČtkowo elastyczny moduų do automatycznej optymalizacji operacji technologicznych na produkcji na podstawie wybranych przez klienta
wielopoziomowych priorytetów oraz algorytmów. Pozwala to wykorzystađ dostħpne
w danym momencie zasoby przedsiħbiorstwa
z uwzglħdnieniem wyǏszych i niǏszych priorytetów, m.in. dostħpnoƑci maszyn, surowców, wydajnoƑci produkcji, rozųoǏenia operacji na grupħ maszyn, uwzglħdnienia obųoǏenia, przezbrojeŷ czy alternatywnych stanowisk pracy.

Wiemy, Ǐe kaǏdy klient ma swoje indywidualne potrzeby, dlatego tworzymy w peųni
spersonalizowane narzħdzia, dopasowane
do konkretnej branǏy i Ƒrodowiska biznesowego. JeǏeli poszukujesz nowoczesnego systemu do zarzČdzania produkcjČ, zapraszamy
do kontaktu. Chħtnie zaprezentujemy nasze
rozwiČzanie.
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