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01– STRUKTURA SYSTEMU

BASIC MES

System przeznaczony do bieżącego 
nadzorowania i zarządzania produkcją.
Umożliwia monitorowanie procesu 
produkcyjnego w czasie rzeczywistym, 
przy jednoczesnej wizualizacji kluczowych 
wskaźników eksploatacyjnych (OEE, KPI).

Przejrzyste przedstawienie aktualnego 
stanu maszyn, przy jednoczesnym 
dostępie do niezbędnych informacji, 
pozwala natychmiastowo reagować na 
pojawiające się problemy produkcyjne.



  



  

01– STRUKTURA SYSTEMU

CO WCHODZI W SKŁAD SYSTEMU?

 Serwer MES

 Czujniki wydajności

 Czujniki odrzutów

 Czytniki kart RFID

 Kasety ANDON z przypisanymi kategoriami awarii

 Kolumny sygnalizacyjne ANDON

 Stacje operatorskie – interfejs, który pozwoli na 
wprowadzanie, odczytywanie i przetwarzanie danych

 Ekrany wizualizacyjne – pozwalające na prezentację 
pozyskanych danych



  

02– STRUKTURA SYSTEMU



  

01– STRUKTURA SYSTEMU

STRUKTURA 
IT SYSTEMU

System Basic MES jest w całości 
oparty o .NET Core. 
Dane przechowywane są w bazie 
danych MS SQL. 

Dzięki zastosowaniu technologii 
WEB, system umożliwia 
wizualizacje aktualnego stanu 
monitorowanej produkcji 
na zamontowanych ekranach 
lub urządzeniach mobilnych.



  

01– STRUKTURA SYSTEMU

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU BASIC MES:

 Monitorowanie w czasie rzeczywistym parku maszynowego (dostęp poprzez przeglądarkę)

 Pomiar i  wizualizacja aktualnego stanu maszyn oraz obliczanie osiąganych wskaźników OEE / KPI 
(dostępność, wydajność, jakość)

 Tworzenie i aktualizacja planu produkcyjnego dla całego parku maszynowego

 Powiadamianie użytkowników systemu o bieżących procesach produkcji, stopniu 
wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów (SMS/e-mail/wizualizacje/tablet/telefon/TV)

 Wykrywanie i kategoryzowanie przestojów, awarii, zapewniając natychmiastową 
komunikację między stanowiskami (Powiadomienia Andon)

 Rejestracja aktualnego etapu realizacji produkcji (czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, zaplanowana 
i wykonana ilość, faktyczny odrzut, kategoryzacja odrzutu)



  

02– MONITORING MASZYN

Monitoring maszyn polega 
na zbieraniu szeregu niezbędnych 
informacji:

 Stan maszyny (praca, przestój, awaria i jej rodzaj)

 Produktywność maszyny (wydajność, zliczanie 
ilości wyprodukowanych dóbr)

 Zliczanie i kategoryzowanie: dobre – złe wyroby

 Pomiar cyklu produkcyjnego

 Monitoring parametrów technologicznych 
(temperatura, ciśnienie, prędkość itd.)

 Monitoring stanów binarnych (kurtyna 
bezpieczeństwa, czujniki krańcowe itd.)



  

02– MONITORING MASZYN

Integracja systemu Basic MES z 
maszynami nie wymaga w pełni 
zautomatyzowanego parku 
maszynowego.



  

02– MONITORING MASZYN

Sygnały i dane z maszyn możemy 
zbierać na dwa sposoby:

 Z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego 
udostępnionego przez producenta:
 Profinet
 Modbus TCP/RTU
 OPC UA
 CC-Link
 ADS
 RS232/RS485
 EUROMAP

 Bez wykorzystania protokołu komunikacyjnego. 
Maszyna opomiarowana przekaźnikowo z 
pomiarem sygnałów:
 pracy (start, stop)
 zliczania cyklu maszyny
 zliczania odrzutów

Dzięki protokołom komunikacyjnym 
możemy gromadzić rzeczywiste dane 
wprost z maszyn.



  

02– MONITORING MASZYN

System umożliwia wyświetlenie przebiegu produkcji na osi czasu Timeline

Pracę maszyn można analizować na podstawie graficznego podglądu przebiegu produkcji w odniesieniu do wybranych maszyn i 
linii produkcyjnych.
Podgląd szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym na temat aktualnie występujących zdarzeń produkcyjnych umożliwia 
natychmiastową reakcje i wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym.



  

02– MONITORING MASZYN

Funkcja monitoringu i wizualizacji stanów binarnych maszyny pozwala na:

 wgląd i kontrolę procesu produkcji: stan i tryb pracy

 podgląd realizacji rodzaju programu, dostępności i stopnia wykorzystania maszyn

 Kontrolę pracy:  poziom oleju, stan czujników, stan strefy bezpieczeństwa i inne



  

02– MONITORING MASZYN

Dzięki funkcji POMIARY możemy śledzić  i kontrolować aktualny proces 
produkcyjny. Na wykresie liniowym System wizualizuje niezbędne dane 
technologiczne: temperatura, ciśnienie, prędkość, posuw, obroty i inne



  

02– MONITORING MASZYN

Dzięki funkcji LOGI uzyskamy tabelaryczny widok z informacją o przebiegu 
procesu, czasie rozpoczęcia właściwego programu i wykorzystywanego 
narzędzia itd.



  

03 – PLANOWANIE PRACY

Oferowany system umożliwia zdefiniowanie 
i aktualizacje planu produkcyjnego:

 czas trwania zmiany

 czas produkcji zlecenia

 planowana ilość produkcji

 ID zlecenia/produktu

 planowanie przerw

 wybór realizowanego zlecenia z wcześniej utworzonej bazy produktów

 maksymalna wydajność maszyny dla danego produktu

 planowanie operatorów obsługujących maszynę/linię produkcyjną

 planowanie przestojów i prac technicznych/serwisowych

System dodatkowo ma możliwość automatycznego generowania planu pracy, bezpośrednio z nadrzędnego 
systemu planowania (APS), systemu ERP lub bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego EXCEL.



  

03 – PLANOWANIE PRACY

Widok okna tworzenia planu produkcyjnego.



  

03 – PLANOWANIE PRACY

Widok okna tworzenia planu produkcyjnego.



  

03 – PLANOWANIE PRACY

Podczas tworzenia planu produkcji, system umożliwia wybór 
wcześniej zdefiniowanego produktu i przypisanie go do zlecenia 
produkcyjnego.

Produkty dodaje się przypisując niezbędne parametry: 
nazwa produktu; nr produktu; 
maksymalna wydajność produktu [szt/h];



  

03 – PLANOWANIE PRACY

Zdefiniowany plan produkcyjny w formie wykresu Gantta.



  

03 – PLANOWANIE PRACY

Dla każdej z maszyny, linii produkcyjnej system pozwala zdefiniować ustawienia:
 kategoryzacji, typu oraz podtypu ANDON

 reakcji na wystąpienie ANDON – blokuje zliczanie sztuk/nie blokuje zliczania sztuk

 opisu przyczyny wystąpienia nieprawidłowości

 barwy świetlnej dla zdefiniowanego rodzaju ANDON



  

03 – PLANOWANIE PRACY

Dla każdej z maszyny, linii produkcyjnej system pozwala zdefiniować ustawienia:

 czas autoandona – czas, po którym w trybie maszynowym w chwili przestoju lub awarii maszyny 
automatycznie wystąpi ANDON

 rodzaj autoandona – jaki ANDON ma automatycznie wystąpić w chwili wykrycia nieprawidłowości

 rodzaju przycisków oraz kolory kolumn świetlnych w chwili wystąpienia ANDON



  

04 – REJESTRACJA PRODUKCJI

Każde zakończone zlecenie produkcyjne jest raportowane przez operatora. 
System dostarcza bieżących informacji o aktualnym etapie realizacji zlecenia wskazując:

 Maszynę/linię produkcyjną, na której realizowana była produkcja

 Czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia

 Zaplanowaną i wykonaną ilość

 Odrzut

 Współczynniki OEE/TEEP/KPI

Operator ma możliwość modyfikacji i wprowadzania danych o:

 Ilości sztuk wyprodukowanych

 Ilości sztuk odrzuconych wraz z kategoryzacją odrzutu



  

04 – REJESTRACJA PRODUKCJI



  

04 – REJESTRACJA PRODUKCJI



  

04 – REJESTRACJA PRODUKCJI

System umożliwia przeglądanie historii zleceń w zadanym przedziale czasowym

Zakończone i trwające zlecenia produkcyjne można modyfikować i korygować. 
W razie potrzeby, system pozwala na zmianę wartości wyprodukowanych i odrzuconych dóbr.



  

05 – MODUŁ ANDON

Moduł ANDON – Moduł sygnalizujący problem na linii produkcyjnej

System Basic MES pozwala na nadzorowanie i usprawnianie procesu produkcji 
poprzez sygnalizację miejsca przestoju.



  

05 – MODUŁ ANDON

Ciągły monitoring pracy maszyny, pozwala na wykrywanie przestojów i mikro-przestojów,
a także umożliwia pomiar wydajności pracy przy jednoczesnej rejestracji ich przyczyn.

Przez zamontowane czujniki, System BASIC MES umożliwia śledzenie procesów produkcyjnych, 
wykrywając i informując o powstałym problemie produkcyjnym.
 
Zgłoszone zakłócenia widoczne są na monitorach, w aplikacji zarządzającej, sygnalizowane są 
przez kolumnę świetlną, a także mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail i SMS.

Wyświetlane grafiki pokazują czas trwania produkcji, czas trwania awarii, czas trwania 
wezwania, czas oczekiwania na materiał itd.

System oferuje możliwość przypisania sygnałów dźwiękowych, które informują o zaistniałych 
zmianach w procesie produkcji (zatrzymanie produkcji, planowane przerwy, początek lub koniec 
zmiany itp.)



  

05 – MODUŁ ANDON

ZASADA DZIAŁANIA – zgłoszenie problemu produkcyjnego i automatyczne powiadomienie działu utrzymania ruchu o zakłóceniu



  

05 – MODUŁ ANDON

ZASADA DZIAŁANIA – podjęcie działania przez służby UR i usunięcie zakłócenia



  

05 – POMIAR CZASU REAKCJI

Każde zgłoszenie pracownika produkcji  jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne 
do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego 
za utrzymanie produkcji.

W chwili zgłoszenia problemu produkcyjnego przez operatora maszyny (awaria, wezwanie służb UR), system rejestruje 
czas zgłoszenia awarii, oraz czas podjęcia serwisu przez dział UR. W aplikacji zarządzającej, system za pomocą 
uproszczonej formy przebiegu produkcji przedstawi graficznie faktyczny czas trwania awarii, oraz czas jej usuwania.



  

05 – RODZAJE STANOWISK ANDON 

W zależności od preferencji dostępne są 4 rodzaje stanowisk ANDON

 KOMPAKTOWE – składa się z panelu sterowania oraz kolumny świetlnej w jednej obudowie.
Z reguły montowane przy stanowiskach widocznych z większej odległości. System łączony przez Wi-Fi,

 MODUŁOWE – składa się z panelu sterowania oraz kolumny świetlnej, montowanych oddzielnie w różnych odległościach. 
Przeważnie stosowane w przypadku stanowisk pracy o słabszej widoczności. System łączony przez Wi-Fi,

 KLASYCZNE – kolumna sygnalizacyjna montowana do podłoża znajduje się na stałej wysokości 2m. Cały system łączony 
jest z wyspą zbiorczą za pomocą sieci przewodowej. Wyspa zbiorcza komunikuje się z serwerem za pomocą sieci Wi-Fi 
lub przewodowo. Kaseta z przyciskami znajduje się przy stanowisku operatora,

 DOTYKOWE – Składa się z ekranu dotykowego  (np. tablet), oraz kolumny świetlnej. System łączony przez Wi-FI / LAN.



  

05 – RODZAJE STANOWISK ANDON 

Kasety z przyciskami ANDON Panele dotykowe lub urządzenia mobilne
z przyciskami ANDON

Stanowisko wyposażone jest w kasetę z przyciskami, 
operator maszyny poprzez naciśnięcie przycisku na 
kasecie, informuje za pomocą dodatkowych sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie 
nastąpiło na jego stanowisku pracy.

Stanowisko wyposażone jest w panel dotykowy 
i czytelny wyświetlacz z przyciskami. Operator maszyny 
poprzez naciśnięcie przycisku na panelu dotykowym, 
informuje jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na jego 
stanowisku pracy.

POWIADAMIANIE RĘCZNE



  

05 – RODZAJE STANOWISK ANDON 

STANOWISKA ŁĄCZONE 
PRZEWODOWO

STANOWISKA ŁĄCZONE 
BEZPRZEWODOWO



  

05 – RODZAJE STANOWISK ANDON 

Powiadamianie automatyczne

Stanowisko wyposażone jest w czujniki, które w chwili 
wykrycia przerwy w procesie produkcyjnym automatycznie 
poinformują za pomocą dodatkowych sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych jakiego rodzaju zdarzenie nastąpiło na danym 
stanowisku pracy. ADMINISTRATOR systemu określa po jakim 
zadanym czasie przestoju system ma wygenerować 
automatyczny ANDON.

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane i archiwizowane w bazie danych, dzięki czemu można generować raporty statystyczne 
prezentujące np. częstotliwość i czas trwania przerw spowodowanych awariami lub brakiem materiału.



  

05 – UZUPEŁNIANIE PRZYCZYN ANDON

 System po otrzymaniu zgłoszenia ANDON z produkcji, generuje powiadomienie w aplikacji Basic MES 
widoczne na komputerach operatorskich oraz urządzeniach mobilnych (telefon, tablet)

 Zgłoszenie ANDON wymusza na pracowniku wybór przyczyny przestoju

 Przestój można oznaczyć odpowiednim typem problemu wraz z dodatkowym komentarzem

 Zgłoszenie ANDON można zakończyć z poziomu okna aplikacji

 Przyczyny przestoju można w dowolnym momencie dodawać, zmieniać i modyfikować



  

05 – UZUPEŁNIANIE PRZYCZYN
   ANDON

System umożliwia przeglądanie historii awarii i przyczyn przestoju w 
zadanym przedziale czasowym



  

05 – UZUPEŁNIANIE PRZYCZYN ANDON

System umożliwia monitoring, 
wizualizację i uzupełnianie 
przyczyn przestojów 
z poziomu urządzenia 
mobilnego na specjalnie 
dostosowanym ekranie, 
dedykowanym dla tabletów 
oraz smartfonów.



  

06– MODUŁ OEE/KPI

MODUŁ OEE/KPI

Moduł OEE pozwala na monitoring w czasie 
rzeczywistym maszyn lub stanowisk 
produkcyjnych. Umożliwia rejestrację ich 
wydajności z jednoczesną wizualizacją 
kluczowych danych w postaci graficznej 
na ekranach montowanych na hali 
produkcyjnej.

Podłączenie maszyn i linii produkcyjnych 
do systemu, umożliwia pobieranie istotnych 
informacji o ich stanie oraz tempie pracy 
w sposób ciągły. 



  

06 – MODUŁ OEE/KPI 

Dzięki wykorzystaniu modułu, informacje 
uzyskiwane bezpośrednio z maszyn są przetwarzane 
na współczynniki OEE/KPI, co pozwala na:

 analizę wskaźników efektywności wykorzystania potencjału produkcyjnego,

 określenie, gdzie w procesie produkcyjnym następuje największa ilość strat,

 wprowadzenie usprawnień i zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego.



  

06 – MODUŁ OEE/KPI 

Moduł monitorujący współczynnik OEE pozwala na generowanie 
analiz porównawczych, wykorzystując dane o wydajności całego 
procesu w dowolnej konfiguracji:

 z podziałem na zlecenia

 z podziałem na pracowników

 z podziałem na zmiany

 z podziałem na produkty

 z podziałem na linię, stanowisko, grupę maszyn

 w zadanym czasie (dzień, tydzień, miesiąc)



  

06 – MODUŁ OEE/KPI 

OEE − wskaźnik mierzący efektywność 
wykorzystania maszyn i urządzeń

Dostępność – stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania 
do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić.

Wykorzystanie (wydajność) – stosunek czasu dostępnego 
do rzeczywistej pracy.

Jakość – stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów

Wskaźnik wylicza się według wzoru: 
OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość



  

07 – KOMUNIKATY 

System umożliwia wyświetlanie 
krótkich filmików lub zdjęć 
na stanowiskach operatorskich 
oraz monitorach wizualizacyjnych:

Instrukcje montażu i pracy –  usprawnia 
montaż i minimalizuje prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędów podczas produkcji.

Zasady BHP – pozwala na sygnalizowanie 
o wymaganym ubiorze, konieczności 
założenia okularów ochronnych, butów itd.

Zasady/procedury postępowania – definiuje 
zachowania/postępowania w sytuacjach 
wyjątkowych np. ewakuacja, przerwa 
śniadaniowa, początek lub koniec zmiany.



  

08 – POWIADOMIENIA 

W celu lepszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami 
procesu system oferuje zastosowanie systemu przywoławczego.

Aplikacja szybko i sprawnie poinformuje 
odpowiednie służby o zaistniałym wezwaniu.



  

08 – POWIADOMIENIA 

System komunikuje ze sobą urządzenia transportu wewnętrznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu linia produkcyjna może 
automatycznie wezwać wózek paletowy lub widłowy, aby odebrał gotowe produkty lub przywiózł materiały.
 
System może wezwać wózek, aby umieścił niektóre produkty w magazynie, następnie może poinformować odpowiednie 
służby o konieczności  dostarczenia większej ilości surowców, niezbędnych do dalszej realizacji procesu.

Przykładowo, wezwanie wózka 
widłowego przez operatora, 
powoduje wygenerowanie się na 
panelu wózka alertu wraz z 
informacją o stanowisku i z przyczyną 
wezwania.

Operator wózka może przyjąć 
wezwanie, wówczas powiadomienie 
zostaje skasowane na innych wózkach 
– w chwili gdy stanowisko 
obsługiwane jest przez więcej niż 
jeden wózek.



  

08– POWIADOMIENIA

WEZWANIA I POWIADOMIENIA 
SMS ORAZ E-MAIL

System umożliwia wysyłanie krótkich powiadomień 
tekstowych przez różne kanały informacyjne.

Zainteresowani użytkownicy (liderzy, kierownicy, 
mistrzowie zmiany, pracownicy UR) otrzymują 
powiadomienia w postaci SMS lub e-mail, 
z informacją o zaistniałym przestoju lub awarii wraz 
z jego przyczyną i lokalizacją stanowiska, na którym 
wystąpił problem.



  

10 – IDENTYFIKACJA 
    PRACOWNIKA

System BASIC MES umożliwia 
wykorzystanie technologii RFID jako 
metody do szybkiego logowania się 
z wykorzystaniem kart zbliżeniowych.

 identyfikacja pracownika aktualnie 
wykonującego pracę na danej maszynie

 rejestracja czasu pracy i przerw

 rejestracja czasu reakcji służb utrzymania 
ruchu na wezwanie ANDON



  

11 – WIZUALIZACJA

Wizualizacje bieżącego stanu parku maszynowego, stanowią główne narzędzie pracy 
przede wszystkim dla operatorów maszyn i liderów linii.

Przy każdej realizacji wdrożeń systemu, zakres  i rodzaj wyświetlanych wizualizacji, 
dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.



  

11 – WIZUALIZACJA

Pomiar i wizualizacja czasu pracy, wezwań i aktualnego procesu produkcji



  

11 – WIZUALIZACJA

Pomiar i wizualizacja aktualnego procesu produkcji



  

11 – WIZUALIZACJA



11 – WIZUALIZACJA

Pomiar i wizualizacja współczynnika OEE



  

11 – WIZUALIZACJA

Pomiar i wizualizacja aktualnego procesu produkcji



  

11 – WIZUALIZACJA

Pomiar i wizualizacja aktualnego procesu produkcji



  

11 – WIZUALIZACJA

Pomiar i wizualizacja aktualnego procesu produkcji



  

11 – WIZUALIZACJA



  

11 – WIZUALIZACJA

System oferuje możliwość wyświetlania na urządzeniu 
mobilnym ekranów produkcyjnych w dowolnym 
miejscu i czasie, co pozwala natychmiastowo reagować 
na pojawiające się problemy produkcyjne.



  

12 – RAPORTOWANIE

System pozwala na generowanie szybkich raportów z najważniejszymi 
informacjami o przebiegu produkcji.
Umożliwia to wprowadzanie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat.



  

12 – RAPORTOWANIE

Dla kadry zarządzającej produkcją i utrzymaniem ruchu szczególnie użyteczne 
są raporty opracowane w sposób pozwalający użytkownikowi na eksploracje informacji 
udostępnianych w systemie BASIC MES.



  

12– KORZYŚCI

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BASIC MES
 wizualizacja produkcji w czasie rzeczywistym

 kontrola nad wydajnością pracy

 skrócenie czasu cyklu produkcyjnego

 zwiększenie współczynnika OEE

 rejestracja faktycznego wykorzystania maszyn w stosunku do ich dostępności

 uzyskanie kompleksowej informacji o produkcji i jej problemach

 możliwość wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń, niskiej wydajności lub jakości

 szybkie i trafne rozwiązywanie problemów technicznych
 

 niwelowanie najczęstszych przyczyn, obniżających wydajność, zakłóceń

 pomiar czasu reakcji i czasu rozwiązywania problemu

 szybsza reakcja służb (przestój w pracy jest widoczny dzięki wyświetlaniu informacji z rodzajem 
problemu na wizualizacjach za pomocą ekranów produkcyjnych, oraz w aplikacji UTR)



  

 wpisywanie przyczyn przestojów za pomocą aplikacji zarządzającej lub kasety Andon na stanowisku pracy

 krótsze przestoje i monitoring pracy maszyn

 automatyzacja wypełniania dokumentów – skrócenie wprowadzania danych

 redukcja kapitału zaangażowanego w zadanie produkcyjne

 skrócenie czasu rozpoczęcia nowego zlecenia produkcyjnego

 redukcja (eliminacja) niepotrzebnej pracy biurowej

 oszczędność czasu operatorów i redukcja możliwości popełnienia błędów

 kontrola nad wydajnością pracy (informacja czy jest wystarczająca ilość osób na stanowiskach 
utrzymania ruchu – mechaników/serwisantów)

 zwiększenie kontroli nad dostępem do danych, dokumentów, bezpieczeństwo informacji

 identyfikacja osób edytujących dokumenty

 raportowanie w postaci tabel i wykresów (raporty zawierają informacje na temat alarmów – 
ich długości, przyczynach postoju wraz ze wskazaniem jaki etap produkcji był najbardziej problematyczny)
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