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Manufacturing Operations Management (MOM)
Relevant information, i rätt tid, på rätt plats, i rätt form, till rätt personer
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NearSoft Europe är ett schweiziskt högteknologiskt mjukvaruföretag som tillhandahåller metoder och teknik
för integrerad realtidsbehandling av produktionsinformation inom ett företag. Vårt uppdrag är att förbättra
våra kunders konkurrenskraft genom förbättrad produktivitet och minskade driftskostnader.
NearSofts system MOM4 ger dig möjlighet
att ta fram den verkliga potentialen i
produktionsprocessen.
Den
förväntade
kostnadsminskningen är mellan 10-30%
och Pay – Off tiden är mindre än ett år.
Sammantaget kan följande förbättringar
åstadkommas:
• Öka utnyttjandet av tillgångar med 1020% genom bättre planering, optimering
av algoritmer, minskning av omställningstider och stilleståndstider
• Förbättra leveranstider med 6-10%
• Minska ledtider med 30 - 40%
• Minska konstruktionsändringar med 510%
• Minska avfall (skrot) med 10% genom
"institutionalisering" av produktionen
• Minska lagerkostnader upp till 30%
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MOM4 är en integrerad mjukvarulösning för Manufacturing
Operations Management, baserad på internationella standarder, IEC /
ISO 62.264 (ANSI / ISA 95) och stöder branschstandarder såsom
OPC, B2MML, etc. Nearsofts programvara ger produktionsansvariga
de nödvändiga verktygen för att genomföra en verklig Just-In-Time
(JIT), Lean Six Sigma (6σ), och / eller initiativ för god
tillverkningssed (GMP). MOM4 adresserar alla operativa frågor och
samordnar inte bara processer, utan behandlar också i detalj följande
kategorier:

NS

OCS, PLC, DCS, SCADA,HMI, etc

MOM4 lösningen stänger gapet
mellan produktionsplanerare (ERP,
SCM) och de som utför själva
produktionen, (operatörer, SCADA,
PLC, DCS, streckkodsläsare, etc).

•
•
•
•

Avancerade Planeringssystem (APS,MPS)
Manufacturing Execution Systems (MES)
Ledningssystem för kvalitet (QMS, LIMS)
Underhållssystem (CMMS, EAM)

MOM4 ger alla användare, från operatörer på verkstadsgolvet till
företagsledning, möjlighet att ta beslut i realtid genom hela
produktionsanläggningen och genom hela företaget. MOM4 gynnar
producenter genom att ge dem möjlighet att reagera kontinuerligt
och att arbeta under optimala förhållanden.
MOM4 är tillverkningskontrollsorienterat och speciellt avsett för
chefer, planerare, arbetsledare, operatörer, kvalitetsinspektörer och
processingenjörer genom att stödja deras individuella behov när de
utför sin dagliga verksamhet.
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MOM4 är en samarbetande programvara med en flexibel modulär approach för att samla in, organisera och
distribuera produktions- och kvalitetsinformation genom hela bearbetningsanläggningen via ett webbaserat
användargränssnitt. Flexibiliteten i MOM4 gör det möjligt för Nearsoft att erbjuda en skräddarsydd integrerad
lösning för varje projekt. Linjerna för integration bygger på tekniska beslut, inklusive tillgång till installerade
system, kostnaden för nya, och integration av befintliga system.
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Planering och schemaläggning (МОМ4Scheduling)
MOM4Scheduling är ett avancerat planerings- och
schemaläggningssystem med realtids feedback från
produktionsprocessen. Produktionsvägar genereras
automatiskt med hjälp av fördefinierade regler. Syftet
med denna modul är att bestämma vilka produkter som
ska göras, när man ska göra dem, och vilka resurser
som ska användas. Systemet kommer att generera
komplexa vägar med arbetsorder för varje steg i
processen med tillhörande beräkning av materialåtgång
och producerad mängd partier. Varje parti definieras av
parametrar såsom förväntad vikt, kvantitet,
produktionstid mm. MOM4 stöder olika metoder för
schemaläggningsoptimering som flaskhals, minimal
ställtid, etc.
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Kapacitetsförvaltning (МОМ4Capacity)
Information om produktionsförmåga skapas genom
insamling av information om alla produktionsresurser under utvalda tider och inom ett utvalt
produktionsställe, område, eller utvald processcell, produktionsenhet
eller
productionslinje.
Kapacitet utgörs av information om förmågan hos
utrustning, material, personal och processegment
(arbetsplatser).
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Manufacturing Execution (MOM4Execution)

MOM4 Operator display

MOM4Execution
gör
realtidsproduktionsinformation
omedelbart tillgänglig för alla. Den står för utförandeorder (kampanjer), produktion och för spårning,
insamling av data, driftstopp, kvalitetssäkring och
hantering av utrustning. MOM4 stöder manuell
inmatning av data och / eller enkel integrering med
olika SCADA, PLC och DCS-system genom standardiserade OPC kommunikationsgränssnitt. Informationen är
grupperad och lagras i databastabeller för framtida
användning i rapporter, analyser, etc

Campaign
1 campaign = 1 set-up

Working
Orders
Material Lot - Consumed

Material Lot - Produced
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Rapporter och analyser (МОМ4Reports)
MOM4Reports är ett flexibelt rapportsystem som
omfattar förändrings- och productutvecklingsrapporter, produkt släktskap, prestandaanalyser
(KPI), statistisk processtyrning (SPC), samt många
fler fördefinierade rapporter. Genom att använda
MOM4 Toolkit kan användaren skapa och anpassa
displayer / rapporter och göra dem tillgängliga för
andra användare. Information samlas in och
korreleras från alla tillverkningsställen.
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För kontakter: +41 79 770 61 52 eller sales@nearsoft.eu
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