
 

 

CGS BlueCherry® Shop Floor Control – informații client! 

    Analize avansate pentru controlul optim al liniilor de producție. 

 

 

 

 

 

Cea mai recentă soluție de gestionare a liniilor de producție CGS BlueCherry® Shop Floor 

Control Enterprise (SFC) te ajută să administrezi, să supraveghezi și să optimizezi toate 

activitățile și resursele din procesul de producție.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de o vizibilitate mai mare asupra operațiuniilor care au loc în liniile de 
producție? Îți dorești să transformi toate acele date de producție în sfaturi 

practice? Ai prea puțin timp și prea puține resurse pentru a analiza în mod eficient 

activitățile și performanțele fabricii? 

 

Acest software de producție permite companiilor nu numai să colecteze date, ci și să 

găsească soluții în timp real pentru îmbunătățirea întregului proces de fabricație. 

 

Instrumentele de analiză integrate ajută operatorii, supraveghetorii, managerii de fabrică, 

inginerii și directorii să: 

 

• Abordeze și să rezolve problemele urgente apărute în liniile de producție 

• Să monitorizeze indicatorii cheie de performanță (KPI) 

• Să studieze în profunzime problemele care au impact asupra profitului și 

performanței în timp 

 



 

Scurtă descriere ale celor trei niveluri de analiză oferite de CGS 

BlueCherry SFC Enterprise. 

 

 

1. Decizii manageriale mai rapide și mai bine informate pentru întregul lanț de 

aprovizionare și pentru întreaga zonă de producție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul nivel de analiză SFC este conceput pentru a ajuta echipele de operatori care 

lucrează în liniile de producție oferindu-le vizibilitate în timp real asupra tuturor activităților 

de producție și a performanței. 

 Iată cum se aplică acest lucru persoanelor cu roluri diferite: 

Operatori de mașini și alți angajați din liniile de producție: Operatorii obțin 

informații actualizate despre performanță și câștiguri salariale în funcție de activitatea 

întreprinsă folosind cea mai recentă tehnologie SFC. Astfel operatorii pot colecta date cu 

privire la performanțele lor față de target-ul stabilit, metodele pe care ar trebui să le 

folosească sau standardele de calitate pentru fiecare activitate de producție pe care o 

întreprind. Cu ajutorul tabletelor angajații din liniile de producție pot vizualiza diagrame 

de funcționare, videoclipuri cu metode de lucru, specificații de calitate și alte detalii. 

Instrumentele încorporate în sistem, care monitorizează performanța individuală a fiecărui 

operator si ritmul de muncă  îi motivează pe aceștia să-și optimizeze timpii de lucru fiind 

stimulați de câștigurile care vor fi obținute din salarii și bonusuri. 

Supervizori, echipe de mentenanță și control calitate: Supervizorii, echipele de 

mentenanță și asigurarea calității (QA) beneficiază de o vizibilitate sporită asupra 

problemelor din linia de producție, precum - echilibrarea liniilor și probleme de calitate. 



Cu BlueCherry SFC Enterprise, personalul care se ocupă de asigurarea calității poate folosi 

tabletele pentru efectuarea inspecțiilor care să asigure calitatea produselor: puncte fixe 

de inspecție în interiorul liniilor de producție sau inspecție completă la sfârșitul liniei de 

producție – audit final. Software-ul este multilingv, ușor de implementat, întreținut și 

utilizat. Supervizorii, liderii echipelor de control calitate și managerii se bazează pe 

BlueCherry® Shop Floor Control pentru a identifica și rezolva blocajele de producție. 

Sistemul prezintă opțiuni pentru remedierea întârzierilor de producție. De asemenea, 

echilibrarea liniei de producție se face ușor și automat cu ajutorul celei mai recente 

tehnologii SFC. De exemplu, CGS Bluecherry SFC Enterprise transmite supervizorilor, în 

timp real,  stadiul la care se află orice produs dintr-o linie de producție.  

Software-ul stochează istoricul performanței fiecărui operator în parte – în funcție de 

activitatea întreprinsă sau comandă de producție și, pe măsură ce începe să se formeze 

un blocaj de producție, oferă supervizorului sugestii prin intermediul cărora poate ajuta 

operatorii să remedieze întârzierile de producție. Software-ul oferă, de asemenea, 

recomandări pentru echilibrarea liniilor de producție ca răspuns la absenteismul planificat 

sau neplanificat, defecțiunile mașinilor și alte probleme de producție neașteptate. 

 

2. Indicatorii cheie de performanță (KPIs) – pot fi accesați de pe tabloul de bord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Următorul nivel de analiză SFC se referă la dezvăluirea indicatorilor de performanță pentru 

a facilita luarea deciziilor manageriale mai rapide și mai bine informate pe întregul lanț de 

aprovizionare și pe întreaga zonă de producție fie că vorbim doar de o fabrică sau mai 

multe. Folosind cea mai recentă generație de tehnologie SFC, ai acces mai ușor la 

informațiile de care ai nevoie, oricând ai nevoie, în formatul dorit. 

De exemplu, poti afișa informațiile despre indicatori pe display-uri digitale la cerere, în 

timp real, fie pe telefonul mobil, tabletă sau PC. Pentru cei care preferă o actualizare 

zilnică sau alte vizualizări KPI programate, software-ul SFC generează tablouri de bord 

sau rapoarte în formatul dorit de utilizatorul final. 



CGS BlueCherry SFC Enterprise se integrează perfect cu CGS BlueCherry Business 

Intelligence (BI), oferind acces încorporat la peste 500 indicatori KPI, multi dintre aceștia 

fiind legați la operațiunile de producție. De exemplu, tablourile de bord SFC afișează 

managerilor informații în timp real despre: 

 

• Angajații absenți și operatorii prezenți în linia de producție 

• Urmărirea indicatorilor de performanță pentru operatori și liniile de producție 

• Afișaj producție/oră în timp real pentru fiecare operator, echipă, departament sau 

fabrică 

• Comenzi aflate în procesare 

• Comenzi finalizate 

• Opțiuni pentru remedierea întârzierilor de producție 

 

 

3. Rezolvarea strategică a problemelor apărute în liniile de producție cu ajutorul 

analizelor avansate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timp ce cele două niveluri anterioare s-au concentrat pe rezolvarea problemelor 

imediate și monitorizarea producției în timp real, acest nivel ajută companiile să identifice 

și să rezolve motivele care stau la baza problemelor complexe și să identifice oportunități 

de îmbunătățire. 

Cu integrarea la instrumentele avansate CGS BI, CGS BlueCherry SFC Enterprise permite 

inginerilor și directorilor să analizeze rapid și ușor datele pentru a obține răspunsuri. 

Această putere analitică se bazează pe date adunate dintr-o singura linie de producție sau 

multiple linii de producție. 

Utilizatorii pot diviza datele adunate din liniile de producție în moduri nelimitate. Motorul 

BI, integrat direct cu BlueCherry SFC Enterprise, permite gruparea și sortarea dinamică a 



datelor. Nu veți avea nevoie de o soluție BI sau de analiză terță parte. De exemplu, 

folosind aceste analize avansate, puteți: 

 

• Compara timpul, costurile și alte valori planificate față de cele reale, în funcție de 

stilul general de lucru, operație de producție desfășurată, celula de lucru, linia de 

producție, fabrică și multe altele. Datele adunate ar putea identifica un proces care 

se realizează în mod constant mai lent decât norma setată, oferind posibilitatea de 

a re-confirma metodele de lucru ale operatorului, de a revizui normele de producție, 

de a recalifica operatorii, de a instrui personalul sau de a concepe o altă soluție. 

• Utiliza istoricul rapoartelor de date de producție pentru a estima sau a stabili noi 

norme de producție, fără a efectua noi studii de timp. 

• Păstra o bază de date cu toate echipamentele de producție, inclusiv istoricul 

achizițiilor și reparațiilor 

• Să monitorizați lucrările de întreținere preventive și reparațiile efectuate pentru 

utilaj (timp și cost) 

 

Gestionează in timp real operațiunile din liniile de producție din momentul plasării comenzii 

de către client, până la obținerea produsului final cu ajutorul software-ului pentru 

producție de la CGS! 

 

Contactează-ne pentru a afla cum CGS BlueCherry® Shop Floor Control poate optimiza 

întreaga linie de producție, perioada de testare a software-ului, posibilități de testare 

software, timp și costuri de implementare. 
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