Odvádění operací
ve výrobě
systému HELIOS
evidence operací
start—stop režim
Odváděním operací ve výrobě získáte on-line

definovatelná odváděcí obrazovka

aktuální informace o stavu a rozpracovanosti výro-

fronta práce

by. Přesné podklady jsou nezbytně nutné pro další

technologický postup nebo výkres
on-line data z/do systému HELIOS

operativní řízení, plánování, odstraňovaní problémů a také pro vyhodnocení efektivity práce

i výroby samotné.

Odvádění výrobních operací
Aplikace umožňuje na základě snímání unikátního čárového kódu evidovat výrobní operace. S kódem výrobní
operace je svázané i číslo výrobního příkazu - průvodky, zakázky, pracoviště a dalších relevantních údajů.
Systém lze provozovat ve dvou režimech:
I . Obsluha skenuje své osobní číslo a následně
skenuje čárový kód operace z průvodky. Zadává
počet odvedených kusů, případně další údaje.
Operace se ukončí naskenováním nového kódu
následující operace.
II . Obsluha skenuje čárový kód operace poprvé,
zapíše se start operace. Skenováním stejného
kódu podruhé se ukončí operace a obsluha zadá
potřebné údaje.

„Počítá se to, co bylo vykonáno, ne to, co bylo řečeno.“
Seneca
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Průvodka do výroby
V praxi je časté nastavení vlastního metodického postupu odváděcích kroků a také personalizace vzhledu podle druhu výroby
nebo i konkrétního výrobku. Mění se jak zadávané parametry
tak i zobrazované informace z řízení výroby systému HELIOS.
Další funkcionalitou může být například odpis materiálu, evidence zmetků, důvod zmetku apod.
Výrobní operace jsou obvykle odváděné průběžně – počty kusů
se nepíšou do papírové průvodky, ale jsou evidované přímo na
obrazovce, čas se měří automaticky.
Alternativně může být průvodka vyplněná ručně a operace později (po dokončení zakázky, operace, směny…)
„najednou“ - odvedené pouze pomocí ručního scanneru.

Čas, zmetky, norma, dnešní plán
Hlavním přínosem evidence výrobních operací je přehled
skutečné potřeby času k realizaci výrobní operace nebo
následně i celého výrobku či zakázky.

Pořízená data mohou sloužit jako podklad ke zpětnému
finančnímu vyhodnocení plánované a reálné výroby, optimalizaci výrobních norem anebo postupů. V systému
je možné následně vyhodnotit efektivitu jednotlivých
strojů nebo zaměstnanců s přímou provázaností do dalších funkcionalit systému HELIOS, například Mzdy, QMS,
Řízení údržby, Controlling a jiné.

Varianty řešení odvádění výrobních operací





zjednodušený editor pro odvádění operací, jedná se o řešení pro
PC nebo tablet.
MES – odolné, stacionární terminály (ETH), obvykle se snímačem
čárových kódů nebo RFID čipů, připojené do ethernetové sítě.
Odvádění operací prostřednictvím hand-held terminálů s vlastní
aplikací, zařízení je díky SW výbavě víceúčelové: může být použito
také k přípravě příjemek, výdejek, inventury nebo odvádění hotových výrobků na expediční sklad.
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