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Hardware

Software

Co je EIS?
ELVAC Industry Signage (EIS) je sada tří aplikací, které umožňují
komplexně pokrýt oblast sledování efektivity výroby, plánování a řízení
údržby a zobrazovaní dat nejen ve výrobě.
§ iMPROVE iT!
poskytuje přehled o výrobě a umožňuje její řízení
§ TechIS
umožňuje řídit a plánovat údržbu podnikové technologie
§ InfoPanels
zobrazuje výrobní data na motivačních panelech nebo slouží
jako digitální nástěnky

IMPROVE IT! + TECHIS + INFOPANELS

Evidence prostojů a závad
Plánování údržby

Sledování produkce

Evidence obsluhy
směny

Další podnikové systémy

Přístup ke
kontrolním mechanismům

Další podnikové systémy

Manažerská perspektiva, analýzy,
trendy, reporty, ...

Podpora výroby,
vizualizace aktuálních stavů, ...

Produktový list

eis.elvacsolutions.eu

www.infopanels.eu

EIS - hlavní přínosy a funkce

§ přesné informace o probíhající výrobě
§ dohled nad plněním plánu / zakázek

www.infopanels.eu

§ zvýšení motivace zaměstnanců pomocí vizualizace jejich

výkonů a hodnocení přímo ve výrobě

iMPROVE iT!

§ integrovaná podpora kontrolních mechanismů
§ alarmy - SMS, e-mail, zvuková a světelná signalizace
§ sledování a vyhodnocení kvality práce zaměstnanců

Modulární, konfigurovatelný, otevřený a bezpapírový systém
pro sledování výroby.

§ nástroje pro konfiguraci systému a tvorbu analýz, KPI,

TechIS

§ zabezpečený přístup z mobilních zařízení

InfoPanels

statistik či reportů jsou součástí dodávaného SW
(nezávislost na dodavateli)

§ zajištění komunikace se systémy třetích stran

(ERP, SharePoint a dalších)

Modulární systém pro plánování, řízení a evidenci údržby
podnikových strojů, zařízení, technologií a systémů.

Systém pro rychlou, jednoduchou a spolehlivou prezentaci
výrobních a jiných podnikových dat.

Mnohaleté zkušenosti naší společnosti v oblasti monitorování 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. K systémům na platformě EIS včetně všech jejich
rozšíření - iMPROVE iT!, TechIS, InfoPanels - poskytujeme servisní podporu až 24 hodin denně a další doplňkové služby.

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Hasičská 53
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Tel.: +420 597 407 511
E- mail: obchod.solutions@elvac.eu
eis.elvacsolutions.eu
ES-EIS-A01-02

