
EMANS
Rýchle a presné vyhodnocovanie 
kľúčových ukazovateľov

SLEDUJTE ÚDAJE Z VÝROBY ONLINE

VYUŽITE KAPACITY VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

VYMEŇTE POCITY A POTREBY ZA SKUTOČNOSŤ

Mať pravdivú a presnú informáciu je len prvým 
krokom pri zavádzaní udržateľnej výroby.
EMANS rýchlo a presne vyhodnocuje podklady 
pre kľúčové ukazovatele výroby:  ● Zistenie stavu

 ● Analýza vývoja stavu

 ● Definovanie požadovaného stavu

 ● Definovanie potrieb riadenia

 ● Výber spôsobu riadenia

 ● Kontinuálna kontrola

Skráťte dobu výroby
a zvýšte produktivitu

Monitorujte váš výrobný  
proces automaticky

OEE



VYUŽITIE KAPACITY VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

OEE je výsledkom násobenia troch kľúčových indikátorov: 
DOSTUPNOSŤ (Availability v %) ukazuje, na akú dobu je zariadenie skutočne pripravené na výrobu (s ohľadom na definovanú plánovanú dobu).
VÝKONNOSŤ (Performance rate v %) je pomer množstva reálne vyrobených kusov a teoretickej možnosti množstva vyrobených kusov. 
KVALITA (Quality rate v %) je pomer využiteľného vyprodukovaného množstva (počet dobrých kusov) a celkového vyrobeného množstva.  

KEDY UVAŽOVAŤ NAD VYHODNOCOVANÍM 
DOSTUPNOSTI VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

 ● Ak firma potrebuje poznať kapacitné možnosti výrobných zdrojov (strojov, zariadení, pracovísk).

 ● Ak sú pre firmu dôležité pravdivé informácie pre spravodlivé ohodnotenie výkonu a motiváciu operátorov výroby 

alebo pracovníkov údržby. 

 ● Ak firma chce zvýšiť informovanosť operátorov o dosahovaných reálnych výkonoch v porovnaní s plánom.

OEE = Dostupnosť x Výkonnosť x Kvalita 



BENEFITY PRE VÁSPOMÔŽEME VÁM, AK 

Zobrazenie stavov po zariadeniach  
s možnosťou detailného zobrazenia % zloženia. 

Zobrazenie podrobnej časovej
analýzy prestojov stroja.

Zobrazenie % hodnôt ukazovateľov OEE  
so zobrazením nastavenej minimálnej hodnoty.

Grafické zobrazenie OEE s možnosťou výberu: 
stroj, dielňa, linka, výroba.

 ● Potrebujete automatickú analýzu dôvodu  

zníženej výrobnej kapacity (typy prestojov, dĺžka...) 

 ● Chcete evidovať množstvo a typ nepodarkov

 ● Potrebujete dashboard na zobrazenie počtu 

správne vyrobených kusov a nepodarkov  

 ● Vyžadujete identifikáciu obsluhy pre každú operáciu

 ● Potrebujete zbierať údaje automaticky  

(komunikácia so strojmi), poloautomaticky alebo 

manuálne (zadávaním operátorom)

 ● ONLINE prístup k informáciám o využití  

výrobných zdrojov

 ● Dlhoročná archivácia údajov s možnosťou  

vyhľadávania a exportu

 ● Mobilita v prístupe k reportom odkiakoľvek  

cez webový prehliadač

 ● Možnosť znižovať náklady na informačné  

systémy využitím integračných vlastností EMANS

EMANS zbiera dáta, monitoruje a riadi výrobné procesy. Umožňuje grafickú vizualizáciu 

údajov a štatistických výstupov týkajúcich sa produktivity, efektivity a kvality výroby. 

Kompletná ponuka EMANS obsahuje: analýzu potrieb, vypracovanie návrhu riešenia, 

posúdenie návratnosti investície, dodávku a inštaláciu HW, konfiguráciu aplikácie, 

postimplementačnú podporu s možnosťou poskytovania HOT LINE služby až na úroveň 24/7.



www.emans.sk
emans@anasoft.sk

+421 2 3223 4111

Bratislava – Slovakia
Česká Lípa – Czech Republic

Bochum – Germany
New Jersey – USA
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Sme softvérová spoločnosť s viac ako 
dvadsaťpäť ročnou tradíciou. Do svojich riešení 
vnášame inovácie, naše know-how, kreativitu a novinky 
z oblasti informačných technológií. 
Naše riešenia pre výrobné a logistické procesy  
v priemysle zahŕňajú širokú paletu funkcionalít. 
Z pôvodného softvéru pre riadenie montáže sa 
postupným rozširovaním a nasadzovaním 
nových technológií stal komplexný 
Manufacturing Execution System.
Pôsobíme na Slovensku,  
v Českej republike,  
Nemecku a USA.
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CERTIFICATES

ISO 9001
ISO 27001

ISO/IEC 20000-1
EU & NATO SECRET
Security Clearance

VYBRANÉ REFERENCIE

Nulová chybovosť vo výrobe

Traceability - dosledovanie výroby

Riadenie výrobného toku a montáže

Správa skladu

Sledovanie a zlepšovanie ukazovateľov OEE

 ● Zber dát z výroby

 ● Riadenie montážnych procesov

 ● Sledovanie podmienok výroby pre každý vyrobený kus

 ● Rodný list výrobku počas celého výrobného cyklu

 ● RFID identifikácia pracovníkov a materiálu

 ● Výdaj materiálu podľa požadovanej objednávky

 ● Integrácia s PICK-TO-LIGHT systémom

 ● Optimalizácia skladových zásob

 ● Riadenie expirácie zásob

 ● Sledovanie efektívnosti dochádzky 

 ● Sledovanie efektivity na pracovisku

 ● Sledovanie výrobných objednávok a riadenie montážnych procesov
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