DSS OptimAPS
Rugalmas termelésütemezést és gyártásoptimalizálást segítő rendszer

A kihívás
A termelési folyamatok manuális tervezése és ellenőrzése rendkívül időigényes folyamat, illetve összetettsége rengeteg hibalehetőséget rejt magában. Ipari környezetben nagyszámú rendelést kell az alapanyagkészlet, a szakemberállomány és a gépek elérhetősége alapján úgy beosztani, hogy az a vállalat szempontjából a lehető legoptimálisabb idő- és költségfelhasználással készüljön el.

A megoldás
Az OptimAPS egyedi lineáris programozási algoritmus segítségével a lehető legalacsonyabb költségre és
időre optimalizálja a gyártási menetrendet. A számítások során figyelembe veszi az átállási időket (lefelszerszámozás, anyag felmelegítése) és a ciklusidőket is.
•

Az OptimAPS arra is képes, hogy valós idejű adatok (például magas prioritású, újonnan beérkező
megrendelés) alapján devianciaelemzést végezzen, és ez alapján javaslatot tegyen a módosított termelési tervre.

•

Az OptimAPS a DSS Maintenance megoldással integrálva a tervezett leállásokkal automatikusan tud
számolni, így nyújt komplex megoldást a gyártógépek rendelkezésre állására.
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A DSS OptimAPS legfontosabb funkciói
•

Tervezett és valós termelésbeosztás: megjeleníti a tervezett és a valós idejű termelést egyaránt — az
eltérések egyszerűen áttekinthetők a vizuális Gantt-diagram és pillanatképek segítségével

•

Rendelések áttekintése: megjeleníti a gépek aktuális leterheltségét és beosztását, illetve a rendelések állapota is nyomon követhető.

•

Beruházástervezés: az OptimAPS képes szimulálni új gép hozzáadását a termelési tervben

•

Rugalmas újratervezés szimulációk segítségével: a kapacitásban vagy a rendelésekben bekövetkező
változások, esetleg gépek vagy munkavállalók kiesése esetén többféle alternatívát kínál fel a termelés újratervezésére

•

Felhasználóbarát kezelés: a rendelések vagy a gépek sorrendje a könnyen átlátható Gantt diagramon
drag-and-drop módszerrel módosítható

•

Hasznos támogató funkciók: karbantartás tervezése, átállások kezelése, gépnaptár, napi terv nézet

További információ: dss.hu

A DSS-ről
A DSS Consulting Zrt. alapításától kezdve egyedi fejlesztések, üzleti intelligencia rendszerek és analitikus
megoldások bevezetésére specializálódott. Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk úttörő szerepet játszott
Magyarországon az üzleti elemző megoldások, az információminőség-biztosítás és az adatbányászat területén. Ezen tudásra, tapasztalatokra alapozva bővítettük portfóliónkat ipari digitalizációs megoldásokkal,
amelyeknek köszönhetően jó néhány éve már nem csak pénzintézeti, biztosítói, telekommunikációs területen, hanem az ipari szektorban is hatékonyan tudjuk segíteni ügyfeleink digitalizációs törekvéseit. Több
mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően, független tanácsadóként mindig az adott feladatra leginkább alkalmas megoldást nyújtjuk ügyfeleink részére.
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