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Co to jest?
Raion Basic MES System – Andon & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE
System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju 
i wizualizację procesu produkcji na podstawie współczynników OEE i KPI.



Czym jest?

Każde zakłócenie w produkcji jest wykrywane poprzez zamontowane czujniki lub zgłaszane przez 
pracownika przy pomocy przycisku „ANDON”. Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach, 
w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana przez kolumnę świetlną. Dodatkowo system 
wylicza współczynniki produkcyjne, które przypisane są indywidualnie do stanowiska pracy. Na tej 
podstawie generowane są raporty. 
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Korzyści z monitorowania OEE

W większości przypadków firm 
produkcyjnych OEE osiąga poziom ok. 35%, 
po rejestrowaniu tego współczynnika wzrasta 
do ok. 80% w przeciągu 2 miesięcy!

 Wzrost wydajności produkcji aż o 400%

 Niwelowanie najczęstszych przyczyn 
przestojów produkcyjnych

 Szybkie i trafne rozwiązywanie problemów 
technicznych

 Rejestracja i zmniejszenie ilości odrzutów

 Rejestracja faktycznego wykorzystania 
maszyn w stosunku do ich dostępności

 Bardziej precyzyjne planowanie produkcji
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Co wchodzi w skład systemu

 Serwer MES z możliwością podłączenia 
do 255 stanowisk

 Szafa sterownicza

 Ekran produkcyjny prezentujący aktualny stan 
produkcji, czasy i współczynniki OEE

 Czujniki wydajności dla każdej z maszyn

 Czujniki rejestrujące odrzuty

 Czytnik kart RFID

 Przycisk sygnalizujący wykonaną serię

 Kasety Andon (do 5 przycisków) z przypisanymi 
kategoriami awarii

 System można obsługiwać z dowolnego komputera 
PC będącego w sieci systemu MES
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Funkcjonalność

SYSTEM OFERUJE:

 Pomiar i wizualizację dostępności, wydajności
i jakości produkcji

 wizualizację czasu pracy na poszczególnych
liniach i stanowiskach produkcyjnych

 monitorowanie, archiwizacje i wizualizacje 
czasu zakłóceń i zatrzymań linii oraz 
stanowisk produkcyjnych

 wizualizacje ilości wykonanych cykli produkcji
 wizualizację ilości odrzutów
 wizualizacje czasów przestojów
 wizualizację miejsca zakłóceń w postaci lamp 

sygnalizacyjnych i przycisków sterujących - andon
 dodawanie komentarzy w „interface”  programu 

do poszczególnych przestojów i zakłóceń
 generowanie raportów niezbędnych do celów 

eliminacji strat w procesach
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Andon
Wizualizacja + wpisywanie przyczyn przestoju

 Andon wyzwalany na podstawie czujników 
wydajności – automatycznie lub Kasety Andon 
– manualnie

 Wpisywanie przyczyn przestojów za pomocą 
aplikacji zarządzającej lub Kasety Andon na 
stanowisku pracy

 Pomiar czasów reakcji i rozwiązywania 
problemu mechaników/serwisantów

 Przestój w pracy jest widoczny dzięki 
wyświetlaniu informacji z rodzajem problemu 
na wizualizacjach za pomocą ekranów 
produkcyjnych oraz w aplikacji UTR

 Raportowanie w postaci tabel i wykresów. 
Raporty zawierają informacje na temat 
alarmów – ich długości, przyczynach postoju 
oraz ze wskazaniem jaki etap produkcji był 
najbardziej problematyczny.



Andon
Wpisywanie przyczyn przestoju ze smartfona

 Możliwość uzupełniania przyczyn ANDON za 
pomocą smartfona



Zasada działania
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Zasada działania
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Aplikacja

 Systemem zarządza się przy pomocy aplikacji uruchamianej na dowolnym komputerze PC 
z systemem Windows 7/8/10

 Aplikacja pozwala na ustawienie tygodniowych planów produkcyjnych zawierających w sobie 
informacje o czasach zmian, przerw, cykli produkcyjnych, nadgodzin

 Aplikacja pozwala na ustalanie planów produkcyjnych z zdefiniowaniem planowanych 
czasów przestojów

 Przy pomocy aplikacji konfigurującej można wygenerować raporty z dowolnego okresu 
czasu produkcji

 Istnieje możliwość również własnej konfiguracji stanowisk przypisując do nich dowolny 
zestaw przycisków andon i monitorów 
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 System automatycznie 
generuje plany pracy na 
podstawie integracji 
z nadrzędnymi systemami 
modułu produkcji / ERP 
lub można plany 
wprowadzać ręcznie

 Zawarta jest funkcja do 
wprowadzania danych 
niezbędnych podczas 
wyliczania OEE

 Norma wydajnościowa – 
liczona na podstawie 
czasu pracy maszyny i jej 
zmierzonej wydajności
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Plan pracy



Instruktaż montażu

Cykliczne wyświetlanie 
krótkich filmików lub zdjęć 
pozwala na usprawnienie 
procesu montażu i minimalizuje 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędów podczas 
produkcji.
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Identyfikacja

 Operator identyfikuje się za 
pomocą karty 
RFID

 Numeracja i dane są 
zaczytane z systemu ERP

 Rejestrowane są czasy 
pracy/awarii/przestojów/
przerwy/przezbrojenia

 Personalnie generowane 
raporty z informacjami kto 
na jakiej maszynie 
pracował wraz z 
informacjami o uzyskanej 
wydajności

Czytniki zbliżeniowe RFID



Monitorowanie produkcji

 W systemie zastosowane są 
indywidualnie konfigurowane układy 
detekcji monitorujące ilość 
wyprodukowanych elementów 
z podziałem na produkty wykonane 
prawidłowo oraz odrzucone ze względu 
na błąd produkcyjny lub usterkę 
materiału

 Układ czujników rejestrujących 
wykonane i odrzucone materiały jest 
w pełni adaptacyjny pod dowolny 
rodzaj maszyn produkcyjnych!
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Automatyczne generowanie
Andon OEE System

 W sytuacji, gdy system wykryje przerwę 
w produkcji automatycznie pojawi się 
komunikat o jej zatrzymaniu

 Linia produkcyjna nie wznowi pracy 
do czasu, aż problem nie zostanie 
rozwiązany



Wizualizacja
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Raporty

Lista podstawowych raportów:
 Raport 1: Historia awarii i przestojów – ANDON

 Raport 2: Procentowe rozłożenie przyczyn przestojów

 Raport 3: Podsumowanie zmiany dla linii

 Raport 4: OEE + PERF + AVAIL + QUAL dla maszyny w czasie TABELA

 Raport 5: OEE + PERF + AVAIL + QUAL dla maszyny w czasie TREND

 Raport 6: Zestawienie maszyn z porównaniem średnich wskaźników produkcyjnych z dowolnego okresu czasu (OEE + PERF + 
AVAIL + QUAL)

 Raport 7: Tygodniowy raport wydajności dla maszyny

 Raport 8: Raport wydajności maszyny z dowolnego czasu

 Raport 9: Tygodniowy raport wydajności dla maszyny z podziałem na zmiany

 Raport 10: Tygodniowy raport pokazujący stosunek czasu pracy do czasu andon

Rodzaj oraz forma generowanych raportów jest każdorazowo 
dostosowywana indywidualnie dla każdego klienta!



Historia – Andon - Raport 1 i Raport 2

Raporty



Historia  –  Andon – Raport 3  

Raporty



Raport 4

Raporty



Raport 5

Raporty



Raport 6 – Porównanie dla linii/maszyn 

Raporty



Raport 7 – Tygodniowy raport wydajności

Raporty



Raport 8 – wydajność z dowolnego czasu  

Raporty



Raport 9 – wydajność z podziałem na zmiany

Raporty



Raport 10 – czas pracy do czasu andon

Raporty



Raporty



STANOWISKO TESTOWE

W zestawie zawarty jest:

 Serwer z komputerem PC

 Komplet czujników wydajności rejestrujących wykonane cykle i rejestrujących odrzuty,

 Ekran produkcyjny 42” Samsung o podwyższonym IP

 Kaseta zawierająca 3 przyciski do wzywania służb UTR,

 Trójkolorowa kolumna sygnalizująca status pracy stanowiska,

 Szafa sterownicza

 Oprogramowanie do obsługi aplikacji Andon OEE wraz z systemem raportów

Nie jesteś pewien? PRZETESTUJ! 

Andon OEE System za jedyne 4500 zł na okres 90 dni użytkowania!
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Pełen pakiet START

W zestawie zawarty jest:

 Serwer z komputerem PC

 Komplet czujników wydajności rejestrujących wykonane cykle i rejestrujących odrzuty,

 Ekran produkcyjny 42” Samsung o podwyższonym IP

 Kaseta zawierająca 3 przyciski do wzywania służb UTR,

 Trójkolorowa kolumna sygnalizująca status pracy stanowiska,

 Szafa sterownicza

 Oprogramowanie do obsługi aplikacji Andon OEE wraz z systemem raportów

Wypróbuj pakiet startowy dla 1 maszyny! 

Andon OEE System za jedyne 15000 zł na dożywotni okres użytkowania!
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W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.
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