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HOMAG Group AG

O nosso Software para Registo de Dados e Avaliação
de Tempos
MMR – Monitorização e Relatórios de Máquina
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MMR –
sistemático, transparente e
compreensível
Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) de produção são
indispensáveis para tornar a produção eficiente e sustentável. Eles
fornecem informação sobre o estado actual da unidade de produção em
termos de desempenho e eficácia. O MMR — Machine Monitoring and
Reporting (Monitorização e Relatórios de Máquina) — permite registar
tempos e as condições das máquinas, cria e guarda um histórico de
dados e usa de KPIs standard, para criar a base perfeita para o ajudar na
tomada de decisões e na optimização do sistema produtivo.
YOUR SOLUTION
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Avaliações

KPIs sob controlo
Com o MMR, você tem os seus KPIs sempre sob controlo. A gravação sistemática
de dados e a visualização de KPIs e condições de máquina orientada para a
decisão permite-lhe utiliza-los de forma ideal como uma base compreensível e
abrangente sobre a produção para a tomada de decisões.

“O maior objectivo que
desejamos alcançar ao
usar o MMR é aumentar
significativamente a
percentagem de valor
criado pela frota de
máquinas.”

Os destaques

Pascal Dittus, Work Preparation Team

··Rastreabilidade
··Descobrir potencial:

Manager, HYMER GmbH

MAIS EM: HOMAG.COM
MMR relatório de
cliente

··Mais Transparência:Vista

geral sobre o o nível actual de
uso das máquinas

Recolha e avaliação de dados
sistemática permite descobrir
potencial para optimizar a
produção.

··Óptima base de

decisões:KPIs de produção
como uma base compreensível
para a tomada de decisões ao
longo de toda a produção
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Datenauswertung

Avaliações: transparentes e compreensíveis
Identifique potencial para optimização na produção e aumente a produtividade e os seus resultados com o MMR, que lhe
oferece uma variedade de opções de avaliação. Pode comparar o desempenho de máquinas ou turnos inteiros, detectar
tempos de paragem excessivamente longos e tempos de manutenção e assim ter uma base fundamentada para tomar
decisões, p. ex. para adquirir novas máquinas com base nos tempos de utilização da máquina existente. E tudo isto acontece
de uma forma transparente e compreensível.

Indicadores Chave de Desempenho
Todos os dados de máquina relevantes à
distancia de um simples olhar: Isto ajuda-o
a manter o controle da produção. A visão
geral da linha de produção, que lhe mostra o
desenvolvimento de todas as condições da
máquina e os principais KPIs, permite- lhe
fácil e sistematicamente comparar várias
máquinas. A vista geral sobre a linha de
produção dá-lhe a resposta à pergunta:
“Como é que consigo obter uma visão geral
de todas as máquinas e ao mesmo tempo
ainda posso seleccionar os detalhes de
cada máquina individualmente?”Todos os
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Monitorização do Desempenho

Comparação de Turnos

Análise de Falhas

Identificar potencial de optimização

Esta visão geral do desempenho dá a
resposta à pergunta:”O comportamento
desta máquina parece-me estranho, será
que tenho de ir verificá-la ao pormenor?”
Tendo a condição mais recente da
máquina exibida no ecrã bem como os
KPIs gerais e os dados de desempenho de
cada máquina individualmente permite ao
operador monitorizar e avaliar facilmente
a máquina baseado nos objectivos
específicos de cada cliente

“Como é que eu avalio o desempenho de
uma máquina durante um determinado
período de tempo?” A comparação de
turnos ajuda a fornecer uma resposta a
esta pergunta.
Uma máquina pode ser monitorizada ao
longo de um período de tempo definido, tal
como turnos, dias ou semanas.

O diagnóstico precoce de manutenção
necessária e de falhas técnicas ajuda
a minimizar tempos de paragem e a
identificar a origem de falhas.
É criado um relatório de anomalias
detalhado para cada máquina ou para
cada componente.
O diagnóstico precoce de manutenção
necessária e de falhas técnicas ajuda
a minimizar tempos de paragem e a
identificar a origem de falhas. A análise
de falhas responde à questão: “ Que
diferentes conclusões posso tirar com
base nos componentes individuais da linha
de produção?”

O gráfico de Gantt ajuda-o a identificar o
potencial de optimização. Ele dá-lhe a
resposta à pergunta: “ qual era a condição
da máquina num determinado momento?””
A representação gráfica em várias cores
permite aos operadores comparar todas as
máquinas num piscar de olhos.

07

08

HOMAG MMR

HOMAG MMR

Gravação de dados

Gravação de dados

Gravação de dados: sistemática
O MMR recolhe e grava sistematicamente dados de produção directamente
da máquina. O operador pode então completar esses dados com informação
adicional. Isto permite-lhe poupar tempo precioso, ajuda a evitar erros de medição
e permite-lhe focar-se no que é realmente essencial.
Os dados podem então ser visualizados e avaliados no escritório usando o MMR
Office ou o MMR OfficeLite.

MMR Office

1

É um software com diferentes tipos de relatório para a visualização de KPIs e
condições orientada para a tomada de decisões. Permite-lhe avaliar e analisar
os dados de uma forma transparente. Ao guardar todos os dados de uma forma

1

centralizada na base de dados do MMR, KPIs adicionais, tais como taxa de
utilização, OEE (Eficiência Geral dos Equipamentos), etc., podem ser gerados.
Os dados são guardados num servidor, permitindo-lhe ter uma visão geral desses
dados ao longo dos últimos dois anos.

ESCRITÓRIO
2

MMR Basic
Os dados de produção e condições de máquina são gravados automaticamente
e guardados directamente na base de dados do MMR. Por exemplo, o número de
peças produzidas, tempo de operação da máquina, metros corridos de
orlas trabalhadas, número de cortes e ciclos e informação de manutenção são
gravados como contagens diárias e contagens absolutas.
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MMR Professional
Para além das funções do MMR Basic, é possível ao operador adicionar
manualmente mais informação. Isto melhora a qualidade dos dados porque as
condições da máquina são explicadas, os turnos/ saídas de produção diárias
são registados e é-lhes atribuído um nome, os KPIs e condições da máquina são

BASE DE DADOS MMR

avaliados e as mensagens de erro são analisadas.
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SCHULER MDE
Da mesma forma que MMR, o SCHULER MDE regista os dados de produção e
os estados das máquinas HOMAG mais antigas (até 2011, o SCHULER MDE era
instalado nas máquinas HOMAG como standard).
Usando o software MDE Collect, esses dados também podem ser transferidos
2
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para o MMR Office.

!

[ ]

O MMR Office Lite permite-lhe
iniciar a análise e avaliação de dados
rapidamente. Podem ser avaliadas
até três máquinas no escritório
individualmente, sem necessidade de
um servidor adicional.
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Os seus benefícios num relance:
Recolha e avaliação sistemática de dados
de diferentes máquinas
Relatórios e ferramentas de análise relevantes
Todas as funções de relatórios do MMR Office
Acesso direto às avaliações
e exportar para o Excel e outros programas de cálculo
Plug-and-play
Instalação rápida e fácil
Option to upgrade to the full version

MMR Office Lite |
O acesso rápido e fácil à recolha de
dados de máquina
Informação directa do período de uso e KPIs de uma máquina, sem entrar na
produção? Acesso à base de dados da máquina desde o escritório? O MMR Office
Dite permite-lhe isso mesmo. O software oferece um acesso rápido à recolha de
dados da máquina. Pode ser instalado facilmente, permitindo-lhe usar todos os
relatórios relevantes e ferramentas de análise do MMR Office - e assim você terá
todos os diagramas e KPIs para sua próxima reunião no chão de fábrica na ponta
dos dedos.

Detalhes técnicos:

··Ligação de máquinas HOMAG MMR
··Acesso directo à base de dados da máquina.
··Configuração de até três máquinas.
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