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Neden inteos® NETWORKER? | Genel bakış
Kullanılabilir modüller

Mal kalemi

Machine dairesi

Siparişler

İstatistikler

Kurulum

İplik

Kullanıcılar

inteos® NETWORKER, örgü fabrikasında üretim planlaması, izleme ve proses yönetimi için tam entegre çözümümüzdür. Bu paket, modern, dijital üretim ortamlarının tüm gereksinimlerini karşılar ve iki ana bileşenden
oluşur: Dokunmatik panel inteos® NETWORKER, donanım
tarafını üstlenir. Dokunmatik işlevli NETWORKER-Panel,
asgari çabayla çeşitli üreticilerin tüm yaygın yuvarlak

örgü makinelerine bağlanabilir. Tüm önemli makine bilgisini kaydeder ve WiFi aracılığıyla inteos® NETWORKER
yazılım çözümüne aktarır.
inteos® NETWORKER yazılım uygulaması, dokunmatik
panel tarafından gönderilen makine verilerini toplar,
depolar ve yönetir. Tüm makinelerin gerçek zamanlı
durumunu görüntüler, çok çeşitli istatistiksel görünümler sunar ve üretim yönetimini kolaylaştırmak için iplik,
mal kalemi ve siparişleri yönetir.
Tanınmış ve yüksek düzeyde kullanıcı dostu olan inteos®
platformumuz, bu kadar büyük miktarda veriyle uğraşırken sorunsuz bir kullanıcı deneyimini garanti eder.
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İŞLEVSELLİK
Örneğin örgü fabrikasındaki işlemlerle ilgili tüm
bilgiler görüntülenir:
- Makinelerin durumları (ÇALIŞIYOR, DUR, HATA, ÇEVRİMDIŞI), makine hızı, devir göstergesi, iplik tüketimi
ve makineye atanmış olan güncel mal kalemi/sipariş/
operatör.
- "İstatistikler" sekmesi, her makinenin üretim geçmişine
ilişkin bilgileri görüntüler.
- "Log" sekmesi, tüm olay günlüklerine eksiksiz bir genel
bakış sunar.
- "Detaylar" sekmesinde makinenin güncel LFA ayarını, Takedown süresini, hızını ve diğer önemli verileri
gösterir.

B İ LE ŞE N LE R
inteos® NETWORKER dokunmatik panel
Bizim çözümümüze entegre edilmiş olan tüm makineler
bizim NETWORKER dokunmatik panelimizle donatılmıştır. Her ünitenin bilgi almak ve göndermek için kendi
IP adresi vardır. Makine tarafından sağlanan tüm bilgiler NETWORKER dokunmatik panel üzerinden toplanır ve
buradan NETWORKER yazılım çözümünün barındırıldığı
özel sunucuya iletilir.
inteos NETWORKER yazılım uygulaması
NETWORKER yazılım çözümü kendine ait bir sunucuda
kurulur. NETWORKER dokunmatik panel tarafından iletilen tüm makine bilgisi tahsis edilen bir Microsoft SQL
veri tabanında kaydedilir.
®

Yazılım, örgü fabrikasındaki mevcut durumun yanı sıra
sipariş ilerlemesi, makine verimliliği, kullanılabilir makineler, makine duruş süreleri ve diğer ilgili bilgiler hakkında bir genel bakış sunar.

inteos® ReportManager
- inteos® ReportManager, esnek ve kullanıcı dostu bir
şekilde çok sayıda rapor ve istatistik oluşturmayı mümkün kılar.
- Etiketlerin oluşturulması ise her zamankinden çok daha
kadar kolay. Parça kodunu tarayın veya girin, ilgili maddeyi tartın ve sonucu girin (veya bir "akıllı terazi" bağlayarak bu adımı atlayın) ve inteos® bünyesinde eksiksiz
ve baskıya hazır bir etiket otomatik olarak oluşturulur.

Üretim | Plant View
- Tesis ekranı makinelerin ve gerekli tüm kaynakların
şeffaf bir şekilde izlenmesini mümkün kılar.
- Makine durumunun grafiksel gerçek zamanlı gösterimi
ve entegre alarm sunucusu, sorunları anında tespit eder.
- Rapor oluşturucu, raporların ve istatistiklerin basit
ve esnek bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
- Makineler, personel ve vardiya takvimleri için ana veriler
kolay ve esnek bir şekilde yönetilebilir.

Planlama | Komisyon
- Üretim planlaması "Sürükle ve bırak" işlevi yardımıyla
kolay ve esnek bir şekilde uygulanabilir.
- Planlanan tamamlama tarihlerinde ilgili tüm parametreler dikkate alınır, örneğin stil, hız, verimlilik, vardiya
takvimi vs.
- Uyumluluk testleri sayesinde her sipariş için en uygun
olan makinelerin seçilmesi sağlanır.
- Entegre alarm sunucusu tüm üretim alanlarında planlanmış tamamlama tarihlerine uyulmasını denetler.
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Bağlantı kutusu
Bağlantı kutusu örgü makinesi ile NETWORKER dokunmatik panel arasına kurulur.
Makine sinyallerinin bağlantısından sorumudur.
İ PLİ K TÜ K E Tİ M İ Ö LÇÜMÜ | LFA
İplik tüketimi ölçüm makarası kuleleri üzerinden ölçülür ve dokunmatik panel tarafından NETWORKER yazılım
çözümüne iletilir. Bu bilgilerle sistem, üretilen ürünün
ağırlığını hesaplayabilir. İplik tüketimi önceden ayarlanmış tolerans aralığını aşarsa sistem kullanıcıyı uyarır.
LFA paketine elastik olmayan ve elastik ipliklerin iplik
tüketimini ölçmek için ölçüm makarası kuleleri dahildir.

CO2

Machine room

Machine Room
Machine Room, tabiri caizse uygulamada "Ana sayfa"
görevini yerine getirir. Üretim tesisinin durumuna ilişkin
gerçek zamanlı bir genel bakış sunar. Görüntülenen bilgiler kullanıcının ihtiyaçlarına göre bireysel olarak uyarlanabilir. Örneğin başlama zamanı, sipariş adı, mal kalemi
adı, makine durumu, üretilen kumaş rulosu adedi, sipariş durumu veriler ve çeşitli diğer bilgiler görüntülenebilir. Sistem her sipariş için öngörülen tamamlama tarihini
gösterir.

Gösterge paneli
Gösterge panelinde makinelerin durumu gerçek zamanlı
ve grafik olarak gösterilebilir. Her kutucuk bir makineyi
temsil eder ve müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Gösterge paneli
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Event log

Event log
Bu görünüm her makine için olayların ("events") kronolojik bir listesini gösterir. Meydana gelen her olay veri
tabanına kaydedilir ve tarih, tip ve detaylı açıklama ile
görüntülenir. Olayın ürün rulosunun hangi dönüşünde
gerçekleştiği de görülebilir - ilgili sipariş referansı, ürün
numarası, vardiya ve kullanıcı dahil.

Check

Check
"Check" görünümüne "Machine Room" menüsündeki
bir bağlantı üzerinden erişilebilir. Her mal kalemi için
belirtilen hedef veriler ile makineden alınan gerçek veriler arasında bir karşılaştırmayı gerçek zamanlı olarak
gösterir.
Veriler sapma gösterir ve/veya öngörülen tolerans aralığına uygun olmazsa bu durum kırmızı renkli bir uyarı
mesajı ile belirtilir. Tolerans aralığı her iplik tüketimi,
hız ve kumaş çekme tertibatı için tanımlanabilir.
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Standart istatistikler

İstatistikler
Kullanıcı istatistikler görünümünde değerlendirmenin
hangi verileri içereceğini seçmek için bir açılır menüyü
kullanarak serbestçe seçilen bir zaman aralığı belirleyebilir. Değerlendirme
- tüm makineler
- tek bir makine
- bir makine grubu
- operatör

ile ilgili olabilir.

Makine durma istatistiği
Farklı durma sebepleri için münferit istatistikler oluşturulabilir. Veriler ya toplam durma süresini t olarak
gösteren bir grafik olarak ya da makine başına durma
olaylarının sayısı ve toplam makine durma süresi ile
birlikte görüntülenebilir. Değerlendirme zaman aralığı
burada bireysel olarak belirlenebilir. Çeşitli diyagramlar,
bu şekilde oluşturulan verilerin görselleştirilmesine yardımcı olur.
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Durma istatistikleri

Mal kalemi - Teklif sayfası

Mal kalemi - Ana sayfa

Mal kalemi
Mal kalemi | Düzenle
"Mal kalemi" görünümünün ilk sekmesinde "Ad" veya
"Açıklama" gibi veriler girilir. İkinci sekmede mal kalemleri bir siparişin münferit gereksinimlerine uygun olan
belirli makinelere atanabilir. Maksimum 6 banda erişim
sağlanabilir ve teknik parametreler birbirinden bağımsız
olarak tanımlanabilir. Elde edilen veriler teorik kumaş
ağırlığının hesaplanmasını sağlar.

Mal kalemi
Mal kalemi listesinde sistemde kayıtlı tüm mal kalemleri görüntülenir. Ayrıca mal kalemi kodu, mal kalemi
tanımı, hangi makinelerin üretim için hazır bulunduğunu
ve bir mal kaleminin güncel olarak üretimde olup olmadığı belirtilir. Mal kalemi üretilmediği sürece parametreler düzenlenebilir veya komple mal kalemi değiştirilebilir. Elbette bir de arama fonksiyonu içeriyor.

Mal kalemi - Mekanik ve üretim
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Standart istatistikler

Siparişleri oluşturma

Siparişler
Sipariş listesi
Sipariş listesi sistemdeki tüm siparişlerin bir listesini
gösterir. Münferit sütunlar farklı kriterlere göre sıralanabilir. Siparişin güncel durumu (hazır, beklemede,
işleniyor, tamamlandı) ve ör. müşteri, ağırlık ve üretim
siparişinin başlama zamanı ve hesaplanan bitiş zamanı
gibi diğer önemli veriler hakkında bir genel bakış sunar.
"Running" durumunda olan tüm siparişler için büyüteç üzerinden ör. güncel tamamlama oranı gibi detaylı
bilgiler sorgulanabilir.

Rulo detayları
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Machine Registry

Kullanıcı tanımlı durmalar

Kurulum
Kurulum – Machine Registry
Yönetici burada NETWORKER yazılım çözümüne entegre
edilecek olan makineleri belirler. İlgili parametreler seçilebilir ve açıklayıcı bir metin eklenebilir - örneğin "Tekli
veya çiftli baskı makinesi", üretici, model veya iğneler ve kilit parçaları hakkında bilgiler. Makine dairesi
gösterge panelindeki makinelerin renkleri de buradan
ayarlanabilir.

Kurulum - Kullanıcı yetkileri
Bu menüde kullanıcı yetkileri atanır. Sadece sistem
yöneticisi tarafından erişilebilir. Yönetici, kullanıcı yetkilerinin ataması ile çeşitli ana menülerde kimlerin verileri
görüntüleme, düzenleme, değiştirme ve silme yetkisine
sahip olacağını belirleyebilir.
Kurulum - Vardiya yönetimi
Vardiya yönetiminde yönetici her iş günü için iş vardiyalarını birbirinden bağımsız olarak tanımlayabilir. Farklı
gruplarla en fazla 4 vardiya mümkündür. Her grup için
makinelere bir operatör atanabilir.

Operatör ataması
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PHOTO

Operatör oluşturma

Operatör istatistikleri

Operatör yönetimi
Makine operatörlerinin atanması
Operatör yönetiminde (Operator Management) makine
şebekeleri ilgili vardiyaları için makinelere atanır.
İstatistik alanında operatörün faaliyetleri görüntülenebilir ve farklı kriterlere göre analiz edilebilir
ve değerlendirilebilir.
Bir veri tabanı kayıtlı tüm operatörleri listeler ve münferit operatörler için bireysel kayıtların oluşturulması
ve tamamlanmasına imkan sağlar.

Operatörlerin atanması
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Network
Mobile solutions
tablet, handheld, smartphone

Database
Concentrator monitoring

optional with database all-in-one

Network
Production

Clients

Cavo | WiFi

Ethernet

OPC

NETWORKER

NETWORKER

NETWORKER

tLink

DT M

Labeltex Barcode

Yarn

Preparation

Weaving

Knitting
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Finishing | Printing

Scale Label printer

Fabric inspection

Apparel

www.mdesign.cc

halo
halo

Halo GmbH | Augartenstraße 27 | 6890 Lustenau | Austria
Tel +43 55 77 881 180 | www.inteos.com

halo
halo

