ProduPlus
Wat is ProduPlus
ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies
heeft voor order registratie, product data beheer en preventief
onderhoud.
ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik in de discrete industrie.
ProduPlus wordt voornamelijk gebruikt door de productieafdeling en heeft uitgebreide rapportage mogelijkheden voor de productieleiding en management.

Machine Monitoring

ProduPlus helpt productieprocessen te verbeteren
en kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van
bedrijfsproces verbetermethodes zoals Lean, Six
Sigma, TPM of World Class.

Product Data Management
Programma overdracht
Onderhoudstaken
Registratie productietijden

ProduPlus bestaat uit 4 modules:
Machine Monitoring Systeem (MMS)
Product Data Management (PDM)
Direct Numerical Control (DNC)
Total Productive Maintenance (TPM)

Volledig Nederlandstalig
Besturing onafhankelijk
Eenvoudige bediening
Flexibel
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ProduPlus
Eigenschappen ProduPlus
Hardware en software
De ProduPlus software wordt geïnstalleerd op pc’s bij de werkplekken en verder op pc’s van bijvoorbeeld werkvoorbereider, kwaliteitsafdeling, onderhoudsdienst en productieleiding. In de
machines worden modules voor datacommunicatie en status monitoring
geplaatst welke verbonden worden via
technieken welke zijn gebaseerd op de
ethernet standaard. Hierdoor is de interface flexibel en kunnen bestaande,
bedrade en/of draadloze netwerken
worden gebruikt.
De centrale bestanden en database
worden op een server geplaatst.

van productieverliezen welke u kunt gebruiken voor procesverbetering.
Papierloze fabriek
ProduPlus brengt de papierloze fabriek
een stap dichterbij, hierdoor is op ieder
moment, realtime, bekend welke orders
afgerond zijn, wat per machine de volgende geplande orders zijn en wat de
huidige machine status is.
Voor de productie benodigde documenten zijn digitaal beschikbaar en meteen
toegankelijk.

Gebruikersinterface
De gebruikersinterface is speciaal afgestemd voor gebruik in een productieomgeving. De schermen en bediening zijn
Product tracing
De door ProduPlus verzamelde gege- eenvoudig toegankelijk, desgewenst via
vens dragen bij tot een betere product een touchscreen.
traceerbaarheid. Bij constatering van
productieproblemen, ook nadat de pro- Ook voor niet geautomatiseerde werkducten de fabriek verlaten hebben, kan plekken.
de ProduPlus database bijdragen tot De PDM, DNC en TPM modules kunnen
het opsporen van de oorzaken van de ook op niet geautomatiseerde werkplekproductieproblemen en het verbeteren ken gebruikt worden. Zo komen ook hier
de geplande orders beschikbaar met alvan de kwaliteit.
le benodigde informatie en worden de
Betrouwbare gegevens
orderdetails geregistreerd.
ProduPlus zorgt voor het betrouwbaar
meten van de machine prestaties. Dit
gebeurd in veel gevallen automatisch
maar de operator kan hier informatie
aan toevoegen.
Rapportage
Door de uitgebreide rapportage mogelijkheden kunnen productieverliezen
eenvoudig opgespoord worden. In korte
tijd krijgt u duidelijkheid over oorzaken
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ProduPlus Modules
Machine Monitoring System MMS
MMS
MMS registreert continue de status van
de aangesloten machines en productielijnen. Dit gebeurd automatisch. MMS
kan gekoppeld worden aan vrijwel alle
machines en de status is meteen zichtbaar. De operator kan detail informatie
toe voegen, denk hierbij bijvoorbeeld
aan het opgeven van de oorzaak van
stilstand of storing . Doordat MMS gekoppeld is met DNC, PDM en TPM krijgt
u automatisch aanvullende data zoals
producten welke gemaakt worden en
uitgevoerde onderhoudstaken.

Automatische registratie
Registratie heeft alleen zin als de gegevens betrouwbaar zijn. Daarom bepalen
we per machine wat de beste manier is
om de informatie te verzamelen. Dit betekend in de meeste gevallen dat een
koppeling met de machine wordt gemaakt. Hiervoor heeft ProduPlus diverse
mogelijkheden welke exact op de machine en klant specifieke situatie wordt afgestemd.

Uitgebreide rapportage
Door de ingebouwde rapportage module
kunt u snel een overzicht krijgen van de
oorzaken van productieverlies. Verschillende ‘kentallen’ zoals beschikbaarheid,
bezettingsgraad en OEE worden berekend en grafisch weergegeven.
Betrokkenheid van elke deelnemer
aan het verbeterproces.
Betrokkenheid van de werkvloer is de
belangrijkste voorwaarde om de productiviteit te verbeteren. ProduPlus zorgt
ervoor dat productiemedewerkers
inzicht krijgen in de performance en
oorzaken van productieverliezen wat de
betrokkenheid stimuleert en de samenwerking tussen productie, onderhoud,
werkvoorbereiding en planning vergroot.
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ProduPlus Modules
Product Data Management (PDM )
PDM
PDM staat voor 'Product Data Management' en heeft betrekking op alle informatie die u over uw producten wilt opslaan. ProduPlus beschikt niet over volledige PDM functionaliteit maar voor de
productie belangrijke functies zijn aanwezig.
CNC-programma’s
Binnen de PDM module worden CNCprogramma’s beheerd. Dit kunnen door
CAM gegenereerde maar ook ’aan de
machine geprogrammeerde’ programma’s zijn. Alle relevante informatie
wordt aan het programma gekoppeld.
Indien operators wijzigingen hebben
aangebracht in de programma’s dan
wordt dit hier meteen zichtbaar en kan
de werkvoorbereider, indien gewenst, de
wijzigingen overnemen.
Uitgebreide filters zijn aanwezig om snel
het benodigde programma te vinden.

programma’s en documenten worden
hier toegevoegd zodat deze meteen op
de werkplek zichtbaar worden zodra de
productiestap wordt geselecteerd.

Status beheer
Alle programma’s en productiestappen
worden voorzien van een status. Deze
status geeft aan, in hoeverre het programma of de productiestap is vrijgegeven voor productie. Ook dit zorgt voor
een kwaliteitsverbetering omdat altijd
duidelijk is wat de status is.

Historische gegevens:
Documenten
Alle voor de productie benodigde docu- Doordat de PDM module kan werken
menten kunnen in PDM worden opge- met ver schill ende ver sies van
slagen zoals:
programma’s en producten, kan ook
Opspanschetsen;
heel snel een ‘oude’ versie van een proBewerkingsinstructies;
duct geproduceerd worden.
Gereedschaplijsten;
Verspaningsgegevens;
Overzicht productiestappen
In de PDM module kunt u per product
de benodigde productiestappen ingeven. Vervolgens kunt u per productiestap opgeven op welke werkplek(ken)
deze uitgevoerd kunnen worden en wat
de bewerkingstijden zijn. Ook
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ProduPlus Modules
Direct Numerical Control (DNC )
DNC
De DNC module is nauw verbonden met
Kenmerken
PDM en zorgt voor de interface van
werkorders en bewerkingsprogramma’s
NC-Editor met syntax accentuering;
naar operator en machine. In de DNC
module zijn actieve werkorders overzichProgramma vergelijking met grafitelijk weergegeven met alle bijbehorensche interface;
de informatie en documenten. De operator kan bewerkingsprogramma’s naar
Duidelijk overzicht geplande orde machine sturen en orders gereed
ders;
melden.
Koppeling met MMS.

Ordergestuurde productie
ProduPlus ondersteund ordergestuurde
productie. Alle productiegegevens en
machinestatus kunnen teruggevoerd
worden naar een order waardoor u een
beter inzicht krijgt in de kostprijs van uw
producten. Eventueel kan ProduPlus gekoppeld worden met uw ERP systeem
om zodoende de door het ERP systeem
gegenereerde orders te verwerken en
de orderstatus terug te melden.

Maak uw producten traceerbaar.
De ProduPlus database registreert van
elke orderregel wanneer, op welke machine en door wie deze is uitgevoerd.
Doordat in de ProduPlus database ook
alle informatie over onderhoudstaken
en machinestatus zijn opgeslagen kun
je, zelfs jaren later nog, tot op de minuut nauwkeurig nagaan onder welke
omstandigheden het product is geproduceerd.
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ProduPlus Modules
Total Productive Maintenance (TPM )
TPM
De TPM module is een eenvoudig maar
efficiënt middel om het machine onderhoud te optimaliseren en past uitstekend in de Lean en TPM gedachte. Uitgangspunt hierbij is dat het productieteam zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Deze kan gebruikt worden om het onderhoud te optimaliseren.
Niet te veel en niet te weinig
Gebrek aan onderhoud is slecht voor uw
machines maar te veel is ook niet goed
want dan staan uw machines stil voor
onderhoud terwijl dat niet nodig is. ProduPlus helpt u om uw onderhoudsschema voordurend te optimaliseren. Ook
door het gebruik van de dynamische onderhoudsintervallen wordt het onderhoud geoptimaliseerd.

ProduPlus ook voor
uw Productie een Plus ?
Onderhoudstaken worden tijdig gemeld
zodat de operator deze kan (laten) uitvoeren zodra dit past in het productieschema. Na uitvoering kan de operator
de taken afmelden en voorzien van commentaar.
Dynamische intervallen
De koppeling met MMS maakt dynamische onderhoudsintervallen mogelijk
waarbij een taak gekoppeld kan worden
aan draaiuren van de machine of machinedeel.
Onderhoud historie
Door de opslag van alle onderhoudsgegevens in de ProduPlus database wordt
een onderhoudshistorie opgebouwd.

Voor het vakkundig installeren van ProduPlus
op uw machinepark verwijzen wij u naar:

www.tebrutech.nl

Meer informatie ?
Zie onze website: www.produplus.nl
Of neem contact op met:
Vincent Harink
Hariac Besturingstechniek
de Havekamp 74
8105 AX Luttenberg
Tel: 06-3039 3526
info@produplus.nl
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