WeaveMaster

Üretim Yürütme Sistemi (MES)

BMSvision’ un tekstil endüstrisi için lider MES sistemi WeaveMaster bir dokuma işletmesinde
iplik alımından ve envanterinden bitmiş kumaşın sevkine kadar tüm üretim ve lojistik aktivitelerini denetler ve senkronize eder.
Microsoft Windows® işletim sistemi ve Oracle® veritabanını kullanan WeaveMaster birbiriyle
uyumlu çalışan uygulama modülleri sunar. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) ile WeaveMaster
kullanıcıları üretim departmanının durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirilirler ve böylece
problemlere karşı hızlı önlemler alınabilmesi ve verimliliğin arttırılması sağlanır.
Güçlü analiz araçları düşük performanslı makinelerin hızlı bir şekilde belirlenmesini ve planlamada meydana gelen aksaklıkların ortaya çıkarılmasını sağlar ve bu sayede üretim kapasitesi
en verimli şekilde kullanılır.
Bugünün küçük sipariş miktarları ve kısa teslimat süreleri ile planlama tekstil sektöründe daha
da kritik bir hale gelmiş durumdadır. WeaveMaster planlama departmanına gerçek zamanlı
bilgi ile tezgah yüklemelerinin optimize edilmesini sağlayan etkili bir araçtır.
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Denetleme ve Raporlama
Gerçek Zamanlı Makine Denetimi
WeaveMaster’ ın en önemli gerçek zamanlı analiz aracı PlantView’dır.
Bu renklerle sembolize edilen işletme planında makineler farklı
renklerle gösterilir, her bir renk makinenin o anki durumunu yahut
alarm durumunda olduğunu ifade eder.
Kullanıcı ekranda görüntülenmesini istediği bilgi türünü belirler:
verimlilikler, duruş zamanları, hız,… Her biri veri için istisna limitleri
belirlenebilir ve problem olan makineler otomatik olarak işaretlenir.
Kullanıcı tarafından belirlenen filtre ayarları ile belirlenmiş bir
şarta uyan tüm makineler, Örn: verimliliği %85 in altında olan tüm
makineler, müdahale gerektiren makineler, belirli bir tür kumaşı
dokuyan makineler…vb.
Bir makinenin üzerine tıklandığında ise o makineye ait tüm gerekli
bilgileri gösteren detaylı bir rapor ekranı açılır. WeaveMaster’a has bir
özellik olarak bu detay raporları kullanıcı tarafından belirlenebilen
her türlü bilgi ve grafik içerebilir.
Her bir olay (otomatik durma, bildirim) tarih ve saatiyle beraber
WeaveMaster veritabanına kaydedilir. Belirlenebilir zaman aralıklarına bağlı olarak “duruş sebep haritası” makine için tam bir teşhis
ortaya koyar ve duruşlar, lojistik problemleri, veya başka nedenlerden kaynaklanan verimlilik kayıplarını gösterir.
Duruş bilgilerinin yanı sıra duruş sebep haritası makineyle beraber
kaydedilen her olayı göz önüne serer. Sistem tip değişimi, bobin
değişimi gibi duruşlarda operatörlerin makine başında bulunma
durumunu da renkli işaretleyicilerle gösterir. Bütün bu bilgiler
BMSvision’ un izlenebilirlik modülüne kolayca aktarılabilir.

Raporlama
Bütün veriler Oracle bağlantılı veritabanında toplanır. Güçlü bir
rapor ve formul oluşturucu ile kullanıcılar kendi hesaplamalarını ve
raporlarını oluşturup şekillendirebilirler. Bir rapor planı belirlendiğinde kullanıcı bunu makine tipi, dokumacı, dokunan iş..vb pek çok
farklı veri için ve vardiya, gün, hafta, ay ve hatta yıl olarak farklı
periyodlar için belirleyebilir.
Entegre grafikler yöneticilere Anahtar Performans Göstergelerinin
(KPI) çabuk ve anlaşılır analiz ve değerlendirmesi için kendi kişisel
kumanda tablolarını oluşturmalarını sağlar.
Tüm raporlar arzu edilirse otomatik olarak yazdırılır veya başka
sistemlere transfer edilir.
Sonuç olarak denetleme sistemi ile diğer tüm bilgi sistemleri
arasında kolay ve açık veri transferi sağlanır.
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Üretim Çizelgesi
Grafiksel Plan
WeaveMaster ile planlamacı talep edilen işlerini elektronik bir plan üzerinden yürütür. Veritabanı ve denetleme sistemi ile entegre olarak plan
sayfası yazılımı her sipariş ve her çözgü için gereken süreyi otomatik
olarak hesaplar ve gerçek hız, verimlilik ve duruş sayısı gibi gerçek
zamanlı bilgiler ile bu verileri günceller.
WeaveMaster çizelge yazılımı birden çok planlama düzeyini destekler:
bazı tekstil fabrikaları yalnızca basit çözgü planlamasına gereksinim
duyar, havlu dokuma ve döşemelik kumaş üreticileri gibi diğer üreticiler
ise çizelgelemeye ve birden çok çözgü takibine gerek duyarlar.
Basit “sürükle ve bırak” fonksiyonları ile planlamacı işleri çözgülere
bölüştürür, çözgüleri ve işleri yeniden düzenler, diğer bir tezgaha
atanır. Siparişler sisteme manuel olarak girilebilir veya ana sunucudan
indirilebilir.

Çözgü ve sipariş etiketlerinin yazdırılması
Plan sayfasından, stillere dair tüm detayları içeren kullanıcı stil belirleme
veritabanına erişim sağlar. Tezgah yükleme ve veritabanında hazır bilgi
ile WeaveMaster çözgü hazırlığı, tahar vb. için talimatlarla beraber levent
ve sipariş etiketlerini yazdırır.

Çözgü hazırlama tahminleri ve iplik gereksinimlerinin
hesaplanması
Based on the loom loading and the real time information, WeaveMaster
knows exactly when each warp has to be ready. This information allows
the system to calculate backwards to generate a production schedule
for the warp preparation department.
Stil belirleme dosyası iplik türü, numarası, her bir iplik için çözgü/atkı
tel adedi, telef faktörlerini içerdiğinden WeaveMaster çözgü için iplik
gereksinimlerini hesaplayabilir. İplik stoğundan dokuma salonuna
iplik transfer edilmesinde kullanılan tüketim raporu veya boyanacak,
satın alınacak iplik gereksinimlerini belirten raporlar gibi farklı raporlar
mevcuttur.
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Opsiyonel Araçlar
İplik Envanter Yönetimi
İplik Envanter Yönetimi için yazılım modülü WeaveMaster planlama
yazılımı ile tamamıyla entegredir.
Bu modülün ilk fonksiyonu iplik teslimat kontratlarının tüm teknik
ve ticari detayları ile yönetimidir. İplik fabrikaya teslim edildiğinde
miktarlar kayıt altına alınır ve ham iplik stoğuna eklenir. Sistem
barkodlu kimlik etiketlerini iplik detayı, seri numarası ve stoktaki
yeri ile beraber yazdırır.
WeaveMaster ham ve boyalı iplik gereksinimini hesapladığından
çözgü ipliği ve ham atkı için boyaya gönderilecek iplikler ayırılabilir.
İplik tüketimi, iplikler dokuma salonu veya çözgü hazırlık bölümüne
geldiğinde etiketlerdeki barkodların okutulması ile kayda geçer.

İzlenebilirlik
Makine denetimi ile iplik envanter yönetiminin kombine edilmesi
sistemde çözgü ve atkı duruşlarının her birinin iplik detayı; iplik
türü, serisi ve tedarikçisi ile beraber kayıt altına alınmasını sağlar.
WeaveMaster sistemi çözgü ve atkı için hangi ipliğin kullanıldığını
bildiğinden sistem ipliğin baştan sona takip edilebilmesini sağlar.
Tezgahtan çıkan her bir kumaş topu için sistem kullanılan iplik
serisi, duruş sayısı ve kalite detayını raporlar.

Sıcaklık ve nem denetleme
Çevresel şartlar dokuma kalitesi için çok önemli olduğundan
WeaveMaster’a dokuma salonunda ortam denetlemesi için gerekli
donanım ve yazılımsal eklentiler ilave edilebilir.
BMSvision’un ortam denetleme çözümü BMSvision Veri Birimlerinden birine bağlı sıcaklık ve nem sensörleri ile yazılım modülünden
oluşur. Bu yazılım ile aktüel sıcaklık ve nem değerleri dokuma
salonu planında ve durum raporlarında gösterilir, verimlilik ve duruş
sayıları sıcaklık ve nem değerleri ile düzenli olarak karşılaştırılır.
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Makinelerin WeaveMaster’a Kablosuz Bağlanması
VDI Arayüzlü Tezgahlar
Mikroişlemci kontrollü VDI arayüzlü tezgahlar DU7PE arayüz kartı
ile bağlanır. Otomatik duruşlar mikro işlemcinin VDI arayüzü ile
iletilir ve dokumacılar manuel olarak klavyeden ve tezgahın göstergesinden açıklama girişi yaparlar. Aynı şekilde dokumacı dokuma
makinesini kullanmak ve denetleme sistemi ile iletişim kurmak için
de aynı kullanıcı arayüzünü kullanır. Diğer sistemlerden farklı olarak
ilave tuş takımı gerekmez.
Çift yönlü iletişim ile DU7PE tüm bilgiye erişebilir ve makinenin
mikro işlemcisini kullanarak istenilen fonksiyonu aktive edebilir.

Ethernet arayüzlü tezgahlar
Mikro işlemci kontrollü tezgahların son jenerasyonu çoğunlukla ağ
bağlantılı Ethernet arayüzüne sahiptir. Bu tezgahlar WeaveMaster
sistemine Ethernet ağı ile (kablolu yahut kablosuz) herhangi bir
başka donanıma gerek duymadan bağlanabilir.

Paralel Bağlantılı Tezgahlar ve Hazırlık Makineleri
DU8P veya DU10P Veri Birimi paralel bağlantılı dokuma makinelerinde ve hazırlık makinelerinin bağlantılarında kullanılır.
Sekiz adede kadar otomatik duruş paralel girişler ve klavye ile tesbit
edilebilir ve manuel girişler için ekran mevcuttur. DU8P de dokuz
kullanıcı tanımlı “hızlı giriş” parametresi bulunur, bu sayede en çok
meydana gelen duruşlar çabuk şekilde kaydedilir.
Direk ve seri çözgü makineleri ve haşıl makineleri için özel versiyonlar mevcuttur, bunlar hız, iplik kopuşu ve sıcaklık, basınç gibi
işlem parametrelerinin gerçek zamanlı denetimine imkan kılar.

Yedekleme ve geri yükleme
Bütün Veri Birimlerine yedekleme ve geri yükleme için bir modül
ilave edilebilir. Bu modül ile, server veya ağ problemlerine karşın
bütün veriler en az 24 saat için veri biriminde saklanır. Server
ve ağ tekrar kullanılır hale gelir gelmez WeaveMaster yazılımı
otomatik olarak veri birimlerinde saklanan verileri geri yükler. Bu
özellik WeaveMaster’ın ERP sistemi ile kombine olarak kullanıldığı
durumlarda son derece önemlidir çünkü siparişler ve devam eden
işler için doğru bilginin sağlanması bu sayede garanti altına alınır.
Notlar
• Tüm BMSvision Veri Birimleri kablolu ağlar içinde kullanılabilir.
• Tüm Veri Birimlerine barkod tarayıcılar veya RFID (Radyo Frekansıyla Tanımlanan) etiketler ilave edilebilir.
• Yalnızca temel denetleme uygulamaları gerektiğinde BMSvision
atkı sayacı ve üç otomatik duruş girişi için DU2P/WDL aygıtı
sunar.
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WeaveMaster müşteri-server konsepti
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Yazılım modülleri

ERP Sistemine Entegrasyon

WeaveMaster müşterinin ERP sistemine kolayce entegre edilebilir. Standart bir arayüz ile sipariş ve stil verileri ERP sisteminden
alınıp WeaveMaster veritabanına gönderilir. Entegre veri transferi
fonksiyonu üretim verilerinin yüklenmesi, üretim çizelgelerinin hazırlanması, iş geliştirme ve performans göstergeleri
WeaveMaster’dan ERP sistemine olduğu gibi aktarılmasını sağlar.

Denetleme&Raporlama
Gerçek zamanlı veri toplama(atkı,metre,duruşlar)
Rapor&Formül oluşturma
Anahtar Performans Göstergeleri (OEE)
Çizelgeleme ve sipariş takibi

Uzaktaki sisteme bağlantı

Gerçek zamanlı grafiksel plan
Bilet yazdırma
Sipariş durumu raporlama
İplik gereksiniminin hesaplanması

WeaveMaster ile birden çok işletme tek bir ana server a bağlanabilir. Uzakta bulunan M-Server veya WDL-Serverlar şirketin
Intranet ağına bağlanır veya makineleri merkezi bilgisayar
sistemine bağlayan şirketin ana telefon hattına bağlanır.

İplik Stok Yönetimi
İplik Sipariş Yönetimi
Çözgü ve atkı ipliklerinin rezerve edilmesi
İplik Boya Takibi ve Planlaması
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İplik Siparişinden Bitmiş Kumaşa

ERP Arayüzleri
Sipariş Bilgisi İndirme ve Stil Verileri
Sipariş Bilgisi Yükleme ve Üretim Bilgisi
Kumaş Kalite Kontrol (QualiMaster)
Tezgah üzerinde, ham ve bitmiş kumaş kontrol yazılımı
Dokunmatik ekranlı terminaller
Optimize Kesim
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