WeighTrue
Hammaddelerin doğru tartımından emin olun

İşçi hatalarından soyutlanmış tartım işleriniz için

www.artoksi.com

“WeighTrue”
size ne sunar?

Sipariş takibi
- Gelen siparişler
- İşleme alınan siparişler
- Kalan siparişler

İş planlama
- Laboratuar reçetelerinin proses tiürüne göre işletme reçetesine çevrilmesi
- Emirlerdeki hammaddelerin tartım miktarlarının otomatik hesaplanması
- Tartım iş emirlerinin oluşturulması ve tartım istasyonlarına otomatik sevki

Tartım aşaması
- Doğru hammaddeyi tartmak için barkodlu teyit sistemi
- Bilgisayar kontrıollü teraziler
- Sıfır hatalı tartım işlemi
- İşçi hatalarından arındırışımış güvenli tartım işlemi

Diğer
- Hammadde stok kontrol ve takibi
- Geçmişe dönük rapolar (tartımlar, emirler vs)
- Tartım işleminin, işletme müdürü bilgisayarından canlı takibi.

Klasik dozlama
otomasyonları
ve
“WeighTrue”
karşılaştırması

Klasik dozlama otomasyonları 3 hususu hedefler
- Doğru hammaddenin kullanılması
- İlgili hammaddenin doğru miktarda kullanılması
- İlgili hammaddenin hedef makineye insan gücü kullanmadan transfer edilmesi
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ve
kuruluş aşaması da çok zahmetlidir.
Sadece kuruluş maliyeti değildir sorun olan, ayrıca sistemi
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”WeighTrue” sistemi ise;
Eğer bu 3 maddeden sonuncusundan vazgeçebilirseniz,
diğer ilk 2 maddeyi “WeighTrue” sistemi halleder. Bir
başka ifadeyle, eğer ben malzemeyi ilgili makineye insan
gücüyle (işçi tarafından) sevk etmeye razıyım yeter ki,
doğru malzeme kullanılmış ve doğru miktar tartılmış
olsun diyorsanız, “WeighTrue” göreve hazırdır.
… Bu fedakarlığınız karşılığında yaklaşık %85 tasarruf
edeceksiniz elbette. 1/10 maliyetle işin %80’ini
halletmek! Ne dersiniz?
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“WeighTrue” sistemi hammaddelerinizin (örn. boya ve kimyasallar)
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Tip 1: Boya ve kimyasallar aynı
yerdeler

Tip 2: Boya ve kimyasallar farklı
yerdeler
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İş emrinde bulunan tüm hammaddeler (boya ve kimyasallar) kazan kapasitesi ve diğer
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oluşturulan bu iş emrini otomatik olarak algılar ve uyanır.
Bu noktadan sonra kontrol “WeighTrue Tartım” yazılımındadır
artık.
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devam eder. Tartım işçisi bir sonraki hammaddeyi bilemediğinden, ekrandaki tartımı
olduğu gibi hatalı olarak bırakıp sonraki hammaddeye geçemez.
Tartım toleransları, işletme müdürü tarafından boya ve kimyasallar için ayrı ayrı
tanımlanabilir. Bu sayede otomasyonda ulaşılamayacak olan %0 hata ile çalışılabilir.

Biraz detayladıralım…
Her bir hammaddenin tartımından sonra,
yazıcıdan otomatik olarak bir konfirmasyon çıktısı
yazılır. Bu tartım kabına iliştirilir.
Bu çıktıda, ait olduu sipariş no, emir no ve
makine/kazan no belirtilir.
Bu sayede tartılan hammaddelerin gruplanması
ve doğru makineye sevki kolaylaşır.
Tüm iş emirleri ve emirlere karşılık gelen tartımlar detaylı olarak işletme müdürünün
bilgisayarında depolanır. Bu sayede ne zaman ne kadar hangi ürün tartılmış, ne kadar
sürede tartılmış, tarih, saat vs gibi detaylar raporlanır.
Ayrıca, işletme müdürü kendi bilgisayarından, dilediği zaman, o an hangi iş emri, hangi
hammadde tartılıyor sorusuna cevap olarak, tartım işlemini on-line takip edebilir.
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Yapılan tüm tartımlar, otomatik olarak stoktan düşülür. Stok raporları alınabilir. Böylece
kritik seviye kontrolü yapılabilir.
Her makine için ayrı ayrı sınırsız sayıda hazır proses paketleri tanımlanabilir. Bu sayede tek
bir tıklamayla, tüm hammaddelerin iş emrine eklenmesi ve otomatik olarak tartım
miktarlarının hesaplanması sağlanabilir.

Tek seferde işleme alınamayacak büyük siparişlerde, parti takibi ve kalan işlem miktarı
yapılabilir.

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz…

WeighTrue

Para, zaman ve hammadde tassarrufuna yönelik akıllı çözümler

