PODNIKOVÁ
ŘEŠENÍ

www.infopanels.eu

Využití systému
InfoPanels jako součást výrobních procesů
Systém InfoPanels plní v podnikové sféře roli informační,
motivační, navigační a výstražnou.

www.infopanels.eu

Recepce a reprezentační prostory
přivítání významných návštěv
prezentace a informace o podniku
upozornění pro zaměstnance
pozvánky na firemní akce
elektronická tabule cti a úspěchů
zobrazení reklamy
Multimediální prezentace mohou doplňovat aktuálně dosažené výsledky výroby.
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Technické sály a kanceláře
KPI (Key Performance Indicator)
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
OLAP (Online Analytical Processing)
doba provozu bez výpadku
počet vyrobených kusů
plnění plánu
EIS v kombinaci s InfoPanels stále zobrazují
aktuální data z výroby.

Výrobní prostory
grafy, čísla, texty
počet vyrobených kusů
plnění výrobního plánu
provozní a technické informace
motivační programy
výstrahy, upozornění a navigace
Zobrazení informací motivuje zaměstnance ke zvyšení efektivity práce.
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Mnohaleté zkušenosti naší společnosti v oblasti monitoringu
a řízení výrobních procesů přispěly ke vzniku kompaktní
korporátní technologie s názvem ELVAC Industry Signage
(EIS). Jedná se o dlouhodobé řešení, které umožňuje dodaný
systém postupně rozšiřovat dle konkrétních požadavků
zákazníka o další softwarové a hardwarové moduly.
Elektronická zobrazovací zařízení (digital signage) vybavená
softwarem InfoPanels tvoří ve spojení s aplikací EIS komplexní
systém pro podnikovou sféru. K oběma produktům poskytujeme servisní podporu až 24 hodin denně a další doplňkové
služby.

EIS - hlavní přínosy a funkce
sledování, sběr, zpracování a statistické vyhodnocení
dat z výroby (OLAP, KPI, OEE)
monitoring, výstrahy a notifikace
napojení na systémy třetích stran
modulární systém
podpora mobilních zařízení
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InfoPanels - hlavní přínosy a funkce
on-line zobrazení provozních či výrobních dat, plánu
a jeho plnění (ve formě textů a grafů) nebo stav
jednotlivých výrobních linek atd.
zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí
a navigace k únikovým východům, zobrazení
důležitých provozních informací
orientace v rozsáhlých objektech a pracovištích
diagnostické nástroje pro případ nedostupnosti
zdrojových dat
nezávislé výstupy na jednotlivých obrazovkách
možnost využití interaktivního panelu
jako vstupního terminálu
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