Stabilis - MES + Lean
Kompleksowe rozwiązanie do optymalizacji
produkcji
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Problemy i rozwiązanie

Przedsiębiorcy chcą zwiększać efektywność i wydajność produkcji, ale potrzebują
informacji, gdzie są możliwości zmian i w jakiej skali można je przeprowadzić.
Niestety dostępne systemy pomiaru efektywności i zarządzania produkcją mają
wiele wad związanych z niedostosowaniem do potrzeb, brakiem bezpieczeństwa,
długim czasem wdrożenia oraz pracochłonnością przy ich wykorzystaniu.
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Stabilis to innowacyjne oprogramowanie, które pozwala zbierać, analizować i
wymieniać informacje pomiędzy maszynami, systemami IT i ludźmi, dzięki czemu
umożliwia zwiększenie efektywności maszyn i personelu, poprawę jakości,
ograniczenie zużycia energii i materiałów oraz lepszą organizację.
To wszystko bez problemów związanych z dostosowaniem do potrzeb,
bezpieczeństwem, wysokimi nakładami i długim czasem wdrożenia oraz dużą
pracochłonnością związaną z użytkowaniem.
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Potencjał
poprawy

Nasze doświadczenie pokazuje, że polscy przedsiębiorcy mogą osiągnąć lepszy wynik finansowy dzięki poprawie
efektywności sprzętu i pracowników oraz zmniejszeniu strat.

Korzyść 1 - Zwiększenie sprzedaży dzięki poprawie wydajności.
Korzyść 2 - Poprawa wydajności personelu i eliminacja ograniczeń związanych z trudnościami na rynku pracy.
Korzyść 3 - Ograniczenie strat dzięki pomiarowi zużycia surowców, półproduktów, energii i zmniejszeniu ilości
odpadów.
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Rozwiązanie:
MES + Lean

SCHEMAT POŁĄCZENIA LINII PRODUKCYJNEJ I SYSTEMU MES

Gwarancję poprawy daje zastosowanie
systemów klasy MES i praktyki Lean
Manufacturing

WYKORZYSTANIE MES I LEAN DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
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Typy systemów MES
W praktyce spotkaliśmy się z następującymi
rozwiązaniami do zarządzania produkcją:
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Porównanie
korzyści
•

Stabilis jest najkorzystniejszym rozwiązaniem do zarządzania produkcją.

Dostępne na rynku rozwiązania oparte
o moduły są za mało elastyczne, aby
połączyć wszystkie źródła informacji i
uzyskać przewagi. Nie zmieniają się
razem z organizacją i są w wielu
miejscach nadmiarowe.

•

Oprogramowanie tworzone na
zamówienie jest drogie i trudne w
utrzymaniu, a czas wymagany na jego
modyfikacje bardzo długi.

•

Jednoczesne wdrażanie dużej ilości
funkcjonalności jest długotrwałe i
trudne, a brak dopasowania i
automatyzacji wprowadzania danych
zwiększa pracochłonność i prowadzi
do przekłamań.
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Proces wdrożenia systemu Stabilis

www.stabilis.io

•

Integracja każdego stanowiska i maszyny

•

Integracja systemów logistycznych (magazyn, zlecenia)

•

Opracowanie raportów

•

Audyt potencjału poprawy

•

Opracowanie i wdrożenie optymalnych technik operacyjnych

•

Nadzór nad wdrożeniem
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Kompleksowe rozwiązanie

Stabilis zapewnia pełną jakościową i ilościową kontrolę produkcji
oraz wsparcie 25 najważniejszych praktyk Lean Manufacturing.
•

Optymalizacja planowania i operacji za pomocą zaawansowanych
algorytmów IT.

•

Pełna integracja z gniazdem produkcyjnym dla obiektywnych danych
i automatyzacja czynności.

•

Obsługa JIT dla całego łańcucha wartości (operacje magazynowe,
identyfikacja i przepływ materiałów).

•

Analiza kosztów, pomiar efektywności i ilości odpadów, klasyfikacja
jakości oraz detekcja zdarzeń pozanormatywnych.

www.stabilis.io
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Pełna indywidualizacja

Stabilis to zaawansowane narzędzie do zbierania i analizy informacji
w czasie rzeczywistym oraz utrzymania praktyk operacyjnych.
•

Oparty o przeglądarkę w pełni konfigurowany pod proces dotykowy
interfejs użytkownika.

•

Sterowany grafami silnik biznesowy do określania logiki działania oraz
przetwarzania danych.

•

Zaawansowany Business Intelligence umożliwiający projektowanie
raportów i analizę korelacji.

•

W pełnik konfigurowalny system monitoringu do prezentacji informacji
zarządczej i wizualnej.

www.stabilis.io
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Żródło problemów i rozwiązanie
Tradycyjnie tworzy się oprogramowanie pisząc kod zrozumiały i możliwy do
modyfikacji jedynie przez ludzi, którzy go stworzyli. Powoduje to, że zmiany są
kosztowne a z czasem system przestaje być możliwy do utrzymania i rozwoju.
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Stabilis posiada funkcjonalności opisane grafami procesowymi. Można je
łatwo zmieniać i łączyć jak klocki lego w celu tworzenia nowych lub
modyfikowania istniejących funkcji systemu.
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Nieograniczone możliwości

Stabilis to idealne rozwiązanie dla integracji niehomogenicznego
środowiska sprzętowego i informatycznego (ERP, SCADA, etc.).
•

Szybka konfiguracja zindywidualizowanych funkcjonalności,
interfejsów UI oraz automatyzacja procesów.

•

Integracja dowolnych urządzeń cyfrowych i analogowych (PLC,
drukarki, skanery kodów, czytniki kart, etc.).

•

Instalacja na systemie Linux, Android oraz Windows (urządzenia
mobilne / kolektory / HMI / desktop).

•

Pobieranie danych z czujników do meteringu, predykcji, wizyjnej
kontroli jakości oraz lokalizacji przestrzennej.

www.stabilis.io
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Realne korzyści

System Stabilis posiada szereg predefiniowanych
funkcjonalności pozwalających uzyskać realne

WZROST
WYDAJNOŚCI DO:

korzyści finansowe i organizacyjne.
•

WZROST
WYKORZYSTANIA
MASZYN
MIERZONEGO
WSKAŹNIKIEM
OEE DO:

SKRÓCENIE CZASU
PRZEJŚCIA OD
SUROWCA PO
WYRÓB GOTOWY DO:

ZREDUKOWANIE
CZASU
PRZEZBROJEŃ DO:

Zwiększenie dostępności wąskich gardeł oraz
ograniczenie przestojów i mikroprzestojów.

•

Zwiększenie efektywności personelu, poprawę
komunikacji i wizualizację informacji (Andon).

•

Redukcję odpadów i cykli produkcyjnych, poprawę
jakości i predykcję awarii.

•

66%

59%

70%

96%

Skrócenie serii, zmniejszenie zapasów i kosztów
pracy, wdrożenie najlepszych praktyk.

Zródło: Koch T., (2011). Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji, Politechnika Wrocławska, „E-narzędzia i technologie generatywne jako szybka ścieżka do innowacji”, nr 1, Warszawa
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Propozycja wartości

Wynik finansowy
POPRAWA JAKOŚCI

84%

ZMNIEJSZENIE
KOSZTÓW PRACY

72%

REDUKCJA CYKLI
PRODUKCYJNYCH

82%

POPRAWA
WYKORZYSTYWANIA
AKTYWÓW

79%

Źródło: Gartner, Business Value of MES, 2017
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Duże korzyści w relacji do ceny

Rozwój to niekończący się proces, w którym chcemy Ci towarzyszyć, dlatego nie
zastawiamy pułapek i stawiamy na partnerstwo.
•

Pilotaż jest najlepszą i najbezpieczniejszą metodą rozpoczęcia współpracy.
Możesz się z niej wycofać się w ciągu trzech miesięcy.

•

Cena ma znaczenie, a nasza technologia umożliwia o rząd wielkości mniejszą
pracochłonność wytworzenia i wdrożenia systemu.

•

Pracujemy w oparciu o szczegółowo opisaną pracochłonność. Nasze licencje
bazują na stanowiskach, a nie na użytkownikach.

•

System to nie tylko oprogramowanie, ale także sprzęt. Nasze urządzenia to jakość
dla przemysłu za ułamek ceny innych rozwiązań.

www.stabilis.io
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Bezpieczeństwo

Jest tylko jedna ważniejsza rzecz od ceny i jakości – bezpieczeństwo.
Zadbaliśmy o nie w każdym aspekcie.
•

Zapewniamy dożywotnie licencje i możliwość samodzielnej modyfikacji
systemu z użyciem dedykowanych narzędzi.

•

Cyberbezpieczeństwo to sprawa nadrzędna, dlatego szyfrujemy dane i
działamy na zabezpieczonym systemie Linux.

•

Umożliwiamy predykcję awarii oraz obsługę trybu offline i wznowienia
pracy po przywróceniu zasilania.

•

Wdrażamy ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, aby organizacja działała
płynnie, a ludzie łatwo akceptowali zmiany.

www.stabilis.io
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Profesjonalne wsparcie

Nasze rozwiązanie jest wynikiem doświadczenia i idącej za nim świadomości realnych potrzeb, źródeł
problemów oraz najlepszych rozwiązań.
•

25 lat doświadczania w projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu najbardziej złożonych na świecie systemów
informatycznych.

•

30 lat doświadczenia w operacjach, w tym 20 lat we wzorcowych przedsiębiorstwach produkcyjnych w skali
światowej.

•

Ocena możliwość poprawy efektywności operacyjnej, a następnie wsparcia w jej wdrożeniu.

•

Szybkie i mierzalne efekty finansowe dzięki pomocy w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zgodnie z
najlepszymi praktykami.
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Zapraszamy do kontaktu
Pomożemy ocenić efektywność Twoich systemów wsparcia produkcji.

Kontakt:
Piotr Mikuła
E: p.mikula@stabilis.io
T: 501 001 701
Indigobird sp. z o.o.
03-729 Warszawa, ul. Targowa 59/7
NIP 716 281 76 86
www.stabilis.io
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