PLANTPERFORMANCE
Omvandlar data till resultat

Varje företag, oavsett hur stort eller litet, drivs av information.
Informationen bör vara en av dina viktigaste tillgångar.
Tillgång till information och hur man använder, utbyter
och delar den påverkar resultatet. Det är grunden för
varje projekt man försöker driva, varje förbättring och
innovation.
PlantPerformance hjälper dig att förvandla produktionsdata till affärsvärde genom att sammanställa data från
både process, produkt och operatör så ni kan producera
mer med mindre resurser och till rätt kvalitet.

INTRODUKTION
PlantPerformance är ett kraftfullt informationsoch beslutsstödsystem för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i process- och tillverkningsindustrin.
Med PlantPerformance kan du samla in, aggregera, visualisera, övervaka, kommentera och
analysera produktionsdata i realtid. Den ger dig
alla verktyg som behövs för att driva på ständiga
förbättringar och öka dina nyckeltal som
OEE/TAK väsentligt.
Det är en modulär och flexibel lösning som kan
anpassas efter dina behov – oavsett om du är en
liten tillverkningsenhet eller ett globalt bolag.

• Öka produktionens flexibilitet – Se sam-

band mellan olika maskiner och produktionsgrupper. Dra nytta av förbättringar och vinster som görs på andra ställen i verksamheten.

• Driv på ständiga förbättringar – Ge använ-

darna verktygen för att driva ständiga förbättringar och daglig styrning genom att leverera
rätt information till rätt användare när de behöver den.

• Öka motivationen – Visualisera och presentera informationen till alla. Motivera personalen genom att visualisera framsteg och förbättringar.

• Jämför och förbättra - Jämför produktions-

VINSTER FÖR ER VERKSAMHET
PlantPerformance ger dig full kontroll över produktionen. Produktionsinformation visualiseras i
realtid och med snabb och enkel dataanalys i alla
lägen. PlantPerformance ger dig makten att förändra och förbättra produktionsverksamheten
och därmed företagets resultat.

• Öka effektiviteten - Kör utrustning mer ef-

fektivt, öka tillgängligheten, sänk kostnaderna
och förkorta ledtiderna.

data mellan olika tidsperioder (olika skift) och
mellan olika objekt (olika maskiner), så att du
kan identifiera och genomföra bästa praxis.

• Minska kvalitetskostnader - Förbättra kvalitetsnivåerna och samtidigt minska kassering
och omarbetning genom att kombinera produktions- och kvalitetsinformation.

• Minska reparationskostnader - Minska

reparationskostnader med hjälp av förebyggande underhåll.
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i tusentals projekt i Norden och runt om i världen.

BESLUTSSTÖD FÖR ALLA
PlantPerformance sammanställer uppgifter från
alla delar av verksamheten i enlighet med de
behov den enskilda användaren har.
Detta gör PlantPerformance till det perfekta verktyget för daglig styrning och förbättringsinitiativ.
Med PlantPerformance kan alla bidra till förbättringsarbetet.

•
•
•
•
•
•

Företagsledning
Produktionsledning
Lean Samordnare
Gruppchefer
Underhållspersonal
Operatörer

VARFÖR VÄLJA PLANTPERFORMANCE?
Det finns gott om lösningar som kan generera
och presentera produktionsinformation. Men
detta är bara startpunkten. PlantPerformance
särskiljer sig genom att hjälpa Er att presentera
data och information i rätt sammanhang och så
ni kan ta de rätt beslut vid de rätt tidpunkt.
Med PlantPerformance kan du jobba proaktivt
med daglig styrning och förbättringsarbete och
prioritera vad som kommer att leverera mest
värde för er verksamhet.

Ytterligare anledningar att välja PlantPerformance inkluderar:

• PlantPerformance är välutvecklad och erbjuder
framstående funktionalitet. Produkten har utvecklats i nära samarbete med kunder under
mer än 20 års tid.

• PlantPerformance används av flera av Sveri-

ges mest kända företag som AstraZeneca,
StoraEnso, LKAB, SSAB, Jämtkraft och Södra.

• PlantPerformance möjliggör att alla inom företaget kan stöda ständiga förbättringar genom
att erbjuda beslutsstöd till alla användarnivåer.

• PlantPerformance är modulär och full anpass-

ningsbar så du får en lösning som är anpassad
för er verksamhet – och behöver inte betala
för funktionalitet som ni inte behöver.

• Med PlantPerformance får du stöd av

PlantVisions tekniska kunskap. Vår specialistkompetens inom systemintegration säkerställer att PlantPerformance kan integreras
fullständigt med era befintliga verksamhetsprocesser och IT-system. Konsulter med lång
branscherfarenhet, produktkännedom och
specialistkunskaper inom IT, systemteknik och
kvalitetssäkring hjälper er att fatta rätt beslut
och dra nytta av alla tillgängliga synergier.

PlantPerformance omvandlar data till information och beslutsunderlag som hjälper dig att generera mervärde.
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VAD BEHÖVER DU?
Vi har skapat ett antal produktsviter, så att du
kan fokusera på det som är viktigast för dig.

Använd informationen för skiftrapporter. Skapa
utskrifter eller exportera information till Excel.

TILLGÄNGLIGHET – Skapa kunskap om din

REALTIDSBASERAT UNDERHÅLL – Byt till

tillgänglighet. Registrera alla produktionsstopp antingen automatiskt eller manuellt - och lägg till
kommentarer och förklaringar där det behövs.
Använd informationen för att förbättra produktionseffektiviteten. Övervaka din produktions tillgänglighet i realtid.

ANLÄGGNINGSEFFEKTIVITET – Mät din

effektivitet. Registrera produktionsavvikelser från
uppställda mål automatiskt. Övervaka produktiviteten i realtid eller välj att jämföra faktiska resultat med dina mål för en viss period.

KVALITETSUTBYTE – Håll koll på kvaliteten.
Registrera undermåliga produkter eller partier
och övervaka ditt kvalitetsutbyte i realtid.

ELEKTRONISK LOGGBOK – Gör information

mer lättillgänglig. Byt ut dina pappersbaserade
operatörsloggböcker mot en effektiv elektronisk
loggbok. Ställ in behörigheter och användargrupper för att registrera, analysera och söka efter
produktionsrelaterad information.

tillståndsbaserat underhåll. Minska underhållskostnader genom att övervaka drift och tillstånd
på din utrustning i realtid. Tilldela en eller flera
tillståndsalgoritmer för varje objekt eller objekttyp. Låt systemet informera dig (e-post/SMS/arbetsorder) när det är dags för kontroll. Samla all
information (driftnoteringar, el-ritningar, manualer) rörande utrustningen på ett ställe.

MOBILITET – Behåll kontrollen, var du än är.

Fortsätt att övervaka aktiviteter och registrera
händelser även när du är borta från arbetsstationen. Visa standard- eller dina egenanpassade
dashboards via en webbläsare eller på din mobila
enhet.

PRODUKTIONSÖVERVAKNING – Övervaka

din produktion i realtid. Följ visuellt produktionen
i realtid med hjälp av egendesignade, kontinuerligt uppdaterade processbilder.

Produktionsavvikelser över tid utifrån uppsatt mål.
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STATISTISK PROCESSKONTROLL – Upp-

täck problem så tidigt som möjligt. Håll ett öga
på viktiga parametrar med hjälp av CUSUM eller
Shewhart diagram. Konfigurera varningslarm att
lösa ut om värdena hamnar utanför definierade
gränser. Bekräfta varningar och kommentera.

RAPPORTERING & ANALYS – Visualisera

informationen på det sätt som passar er verksamhet och roll bäst. Vare sig det gäller daglig
styrning och morgonmöten eller mer omfattande
förbättringsprojekt med behov av djupare analys
ger PlantPerformance er det stöd ni behöver.

KONTAKT
Vill du veta mer om PlantPerformance och hur
den kan stöda din verksamhet, var vänlig kontakta:
Johan Granérus
Affärsområdeschef, PlantVision AB
Tel. +46 722 23 58 85
Epost johan.granerus@plantvision.se
w ww . pl a nt pe r f or m a nc e . s e

Produktionsstatus per objekt och ej kvitterade händelser.
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