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Оперативно управление на производството
Manufacturing Operations Management (MOM)
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NearSoft Europe е швейцарско-българска фирма, занимаващ се с разработка и внедряване на
високотехнологични софтуерни решения за промишлените предприятия с цел повишаване на тяхната
конкурентоспособност и намаляване на оперативните им разходи.
С помощта на системата МОМ4 на
NearSoft, можете да разкриете скрития
потенциал на производствения си процес. Очакваните намаления на разходите
са от порядъка на 10-30% и възвращаемост под 1 година.
• Увеличение с до 10-20% натоварване на мощностите посредством подобро планиране, оптимизационни
алгоритми, съкращаване на времето
за настройки и намаление на престоите
• Намаляване на наличния материал в
междинните складове с до 30%
• Подобрение на времето за навременни доставки към клиенти с 6-10 %
• Намаляване времето за приемане на
поръчки с 30-40%
• Намаление на брака с около 10%
посредством „институционализиране”
на производствените практики
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Администрация
ERP, CRM, SCM, etc.
ПРОДУКТОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ДЕФИНИЦИИ МОЩНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕН
ПЛАН

ПРОИЗВОДСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

MOM4 е интегрирано решение за оперативно управление
(Manufacturing Operations Management), изградено по международните стандарти IEC/ISO 62264 (ANSI/ISA 95), което
обхваща системи за:
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Производство

• детайлно производствено планиране (Advance Planning and
Scheduling),
• контрол на производствения процес и отчитане в реално време
(Мanufacturing Еxecution Systems),
• управление на ресурсите и качеството,
• управление на поддръжката и ремонтите.

NS

Оператори и/или PLC, DCS, SCADA,HMI, etc

МОМ4
осъществява
цялостна
интеграция между административните
системи в предприятитето (ERP) и
производствения процес (оператори,
системи за автоматизация – SCADA,
PLC, DCS, и др.)

Посредством МОМ4, всички потребители - от операторите в
производството до мениджърите, могат да вземат ефективни
решения в реално време. MOM4 помага при взимането на
правилни реше-ния в предприятието, както на технологичнопроизводствено
ниво
(продукти,
планове,
история
на
технологичните параметри и др.), така и на оперативно-отчетно
ниво (отчети за производ-ствените процеси, престои, капацитет,
натоварване и други).
MOM4 подпомага фирмите в „постоянство към правенето на
правилните неща по правилния начин” съобразно методики като
Lean Six Sigma, GMP, ISO 9000 и други.

…………………………………………………………………..........
© Copyright 2011 NearSoft. All rights reserved.

www.nearsoft.eu

…………………………………………………………………..........
Системата МОМ4 е разработена на модулен принцип, което позволява да бъде пригодена към
конкретните нужди на клиента. Модулите могат да бъдат внедрени независимо един от друг, както и да
работят като единна интегрирана система.
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Оперативно планиране (МОМ4Scheduling)
MOM4Scheduling подпомага плановиците в построяването на оптимални производствени графици със
сложни производствени маршрути, както и при разрешаване на множество проблеми при планирането
в едно предприятие. Системата генерира автоматично, по предварително зададен алгоритъм,
маршрути за производствените поръчки с детайлна
информация относно необходимите консумирани и
произведени материали за всяка една стъпка от
процеса. Благодарение на постоянната обратна
връзка от производството в реално време, МОМ4
разрешава взимането на бързи и ефективни
решения.
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Управление на мощностите (МОМ4Capacity)
Информацията за производствения капацитет е
набор от информация за всички производствени
ресурси за определен времеви интервал. Този
модул оптимизира натоварването и баланса на
мощностите по различни критерии в зависимост
от текущите ресури.
Контрол на производството (MOM4Execution)
Модула за изпълнение, обхваща изготвянето на
план-графици по машини, събирането и представянето на информация от/към операторите и/или
контролните системи в реално време, както и събирането на информация за престои и качествен
контрол.
МОМ4 поддържа стандарта ОРС, за обмяна на
информация с контролни системи (SCADA, PLC,
DCS). Модула подпомага взимане на по-бързи, подобри и по-мотивирани управленски решения
посредством повече информация в реално време.
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Операторски екран
Кампании
1 кампания = 1 настройка

Работни
поръчки
към кампания
КОНСУМИРАНИ МАТЕРИАЛИ

ПРОИЗВОДЕНИ МАТЕРИАЛИ
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Отчети и анализи (МОМ4Reports)
MOM4 Reports е гъвкав и удобен за употреба
инструмент за създаване на отчети. Системата
се внедрява с предварително подготвени набори
от стандартни отчети, но също така позволява
на потребителите възможността да създават
неограничен набор от собствени таблични или
графични отчети, като всички те могат да бъдат
визуализирани и/или разпечатани и съхранени.
Отчетносттa в реално време позволява да се
следи точно текущото състояние в производството.

……………………………….………………………………............
За контакти: +359 889 66 24 46 или sales@nearsoft.eu
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