
SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence)

Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

∆ρ. Ε.Θεοδώρου

Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ



Άµεση απόκριση σε

απρόβλεπτες καταστάσεις

Ασφάλεια

Ορατότητα

Συγχρονισµός

Απόδοση



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αποδοτικότερη παραγωγή

� Μείωση κόστους

� Βέλτιστη αξιοποίηση δυναµικού

� Ελαχιστοποίηση αποθεµάτων

Ασφάλεια προϊόντων

� ∆ιασφάλιση Ιχνηλασιµότητας

� Συµµόρφωση µε

προδιαγραφές Ποιότητας

Άµεση απόκριση

� Αιφνίδιες αλλαγές στη ζήτηση

� Λειτουργικά προβλήµατα

� Ελλείψεις υλικών

Ορατότητα

� ∆ιαδικασίες παραγωγής

� ∆ιαδικασίες εφοδ. αλυσίδας
� Αποτελέσµατα

Η έγκαιρη λήψη αποφάσεων µε βάση πραγµατικά δεδοµένα προϋποθέτει

τον συγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας µε την εφοδιαστική αλυσίδα.



ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τι συµβαίνει σε κάθε βάρδια; 

� Προγραµµατισµός Παραγωγής

� Αναλώσεις υλικών

� ∆ιαθεσιµότητα και αξιοποίηση πόρων

� Ιχνηλασιµότητα

Τι συµβαίνει σε κάθε γραµµή; 

� Σταµατήµατα µηχανών

� Απώλειες ταχύτητας

� Μη συµµορφούµενα

� Ανάγκες για προληπτική συντήρηση

Τι αποτελέσµατα φέρνουµε; 

� Πωλήσεις

� Παρακολούθηση παραγγελιών

� Παραγωγικότητα

� Κόστη παραγωγής
SAP 
ERP

Συστήµατα

∆ιαχείρισης
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

• Στην παραγωγή δηµιουργείται µεγάλη ποσότητα πληροφορίας η

οποία δεν αξιοποιείται.

• Η πληροφορία προέρχεται από πολλά διαφορετικά συστήµατα που

δεν ‘µιλούν την ίδια γλώσσα’: 

– Το ERP λειτουργεί µε βάση τη λογική των συναλλαγών και
ενηµερώνεται σε επίπεδο ηµέρας/εβδοµάδας/κτλ

– Τα συστήµατα παραγωγής λειτουργούν µε βάση τη λογική των

συµβάντων και ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο.

• Η εισαγωγή των δεδοµένων της παραγωγής στο ERP γίνεται
καθυστερηµένα µε χειροκίνητο τρόπο.



Παραγωγή

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

� Η επιχείρηση δεν µπορεί να παρακολουθήσει τα έκτακτα συµβάντα

της παραγωγής.

� Οι αποφάσεις δεν στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδοµένα και δεν

λαµβάνονται έγκαιρα.



ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ: MESA 
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Business Logistics
Management
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟ∆. ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ

Προµηθευτές Πελάτες
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Προµηθευτές Πελάτες
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟ∆. ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ

Προµηθευτές Πελάτες

Κάθετη

ολοκλήρωση

Αριθµοί παρτίδας

Status παραγγελιών
Reporting παραγωγής
Αναλώσεις υλικών

Μη συµµορφούµενα

…

Παραγγελίες

Εντολές παραγωγής

Συνταγές

Οδηγίες χειρισµού

Προδιαγραφές Ποιότητας

…

ERP

MES

PLC, SCADA...

ISA-95



ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

� ∆ιασύνδεση & συγχρονισµός
επιχειρησιακών – παραγωγικών

συστηµάτων

� Ανάλυση δεδοµένων

παραγωγής

� Εµφάνιση δεδοµένων

παραγωγής στο πλαίσιο κάθε

θέσης

� Ιχνηλασιµότητα

� Scheduling

� ∆ιαχείριση παραλαβών

� Συλλογή δεδοµένων

� ∆ιαχείριση Ποιότητας

� ∆ιαχείριση παραγωγικών

πόρων

� ∆ιαχείριση Συντήρησης
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Η ΛΥΣΗ



ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

• Έτος ίδρυσης: 1981

• Εξειδίκευση: Κωδικοποίηση, Ιχνηλασιµότητα & ∆ιαχείριση Παραγωγής

• 15.000 εφαρµογές στην Ελληνική Βιοµηχανία

• 2.500 πελάτες

• Κύκλος εργασιών (2007): 13.000.000 €

• Αρ.Υπαλ.: 87 

• 45 µηχανικοί υποστήριξης

• Γραφεία: Παιανία, Θεσ/νίκη

• 7 Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης

• Συνεργασίες: SAP, Domino, Markem,                                             

Zebra, Herma, Motorola, Mettler Toledo

• ISO 9001/2000



Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ iFACTORY



Η ΣΟΥΙΤΑ ΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ iFACTORY 

Execution & Traceability: Εκτέλεση / παρακολούθηση των
παραγωγικών διαδικασιών και διασφάλιση ιχνηλασιµότητας. 

Asset Utilization: Αυτόµατη µέτρηση ΟΕΕ (Overall 
Equipment Effectiveness).

Integration: ∆ιασύνδεση των επιχειρησιακών συστηµάτων
και των συστηµάτων του εργοστασίου. 

Intelligence: Συλλογή & ανάλυση δεδοµένων από τα
υπάρχοντα συστήµατα και εµφάνισή τους στο πλαίσιο

του κάθε εµπλεκόµενου τµήµατος. 



TRACER FACTORY

Το Tracer Factory είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Παραγωγής

(MES - Manufacturing Execution System) µε τις εξής βασικές

λειτουργίες:

Κωδικοποίηση Ιχνηλασιµότητα
∆ιαχείριση

Παραλαβών

∆ιαχείριση

Φορτώσεων

Scheduling
∆ιαχείριση Έκτακτων

Συµβάντων

∆ιαχείριση Ποιοτικών

Ελέγχων Γνώση



TRACER FACTORY



MRM / ONLINE OEE

• ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness): ∆είκτης που µετρά πόσο

αποδοτικά αξιοποιεί µια επιχείρηση το παραγωγικό της δυναµικό, µέσα
από την καταγραφή των απωλειών κατά την παραγωγική διαδικασία. 

• To MRM/Online OEE είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που συλλέγει σε

πραγµατικό χρόνο δεδοµένα από όλα τα παραγωγικά µηχανήµατα του

εργοστασίου, παρέχοντας πληροφορίες για:

∆ιαθεσιµότητα

Εξοπλισµού

Απόδοση

Εξοπλισµού

Ποιότητα

Προϊόντων

Σταµατήµατα από

βλάβες, ελλείψεις
υλικών, set-up,  
ρυθµίσεις, κτλ

Απώλειες ταχύτητας

από προβλήµατα

λειτουργίας, λάθος
τοποθέτηση

αναλωσίµων, κτλ

Μη συµµορφούµενα

από λάθη ρυθµίσεων, 
µη σωστή συντήρηση, 
set-up times, κτλ



MRM / ONLINE OEE

Χρόνος λειτουργίας εργοστασίου

Προγραµµατισµένος χρόνος παραγωγής
Προγραµ. 
∆ιακοπές

Χρόνος λειτουργίας µηχανών
Απώλειες

σταµατηµάτων

Χρόνος αποδοτικής λειτουργίας
Απώλειες

ταχύτητας

Πραγµατικός χρόνος

παραγωγής
Απώλειες

ποιότητας

∆ιαθεσιµότητα

Απόδοση

Ποιότητα



Integration: ∆ιασύνδεση των κεντρικών

πληροφοριακών συστηµάτων µε τα

συστήµατα της παραγωγής µέσω

βιοµηχανικών standards όπως το ISA-95. 

Intelligence: Real-time συλλογή και
ανάλυση δεδοµένων από τα υπάρχοντα

συστήµατα της επιχείρησης και εµφάνισή

τους µε την µορφή KPIs, reports, alerts και
dashboards στο πλαίσιο κάθε θέσης.

Το SAP MII (Manufacturing Integration & 
Intelligence) είναι µια πλατφόρµα που

επιτυγχάνει τον συγχρονισµό των

παραγωγικών διαδικασιών µε την

εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, 
προσφέροντας:

SAP MII

Enterprise
SAP NETWEAVER
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SAP MII
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Manufacturing Integration

Manufacturing Intelligence

Manufacturing Integration

� Παραγγελίες

� Εντολές παραγωγής

� ΒΟΜ

� Συνταγές

� Scheduling
� Προδιαγρ. ποιότητας
� Κόστη υλικών

� Ειδοποιήσεις συντήρησης

Από το ERP:



SAP MII

Enterprise
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Manufacturing Integration

� Reports π αραγωγής
� Real-time events/alerts
� Status παραγγελιών
� Αριθµοί παρτίδας

� Αναλώσεις υλικών

� Κινήσεις υλικών

� Καταγραφή σταµατηµάτων

� Επίπεδα αποθεµάτων

� Μη συµµορφούµενα

Από το Tracer Factory:



SAP MII: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

5. Στέλνουµε e-mail report 
στην ∆ιευθ. Παραγωγής και
ενηµερώνουµε το SAP QM.

2. ‘Ρωτάµε’ το Tracer 
Factory για τα batches 
που παρήχθησαν για

αυτό το PO.

3. Βλέπουµε τα δεδοµένα

από το Historian και το
LIMS για αυτά τα batches
(SAP ΜΙΙ Analytics).

4. Αν δούµε alarm στο SPC, 
υπάρχει πρόβληµα στο

batch – βλέπουµε τα lots 
και τους αντίστοιχους

πελάτες

1. Κατεβάζουµε εντολή

παραγωγής (PO) από
παραγγελία πελάτη.

1

2

5

3

4



NETWEAVER

Tracer Factory 
(MES)

SAP MII: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2

ERP

Manufacturing 
Intelligence 
Dashboards

SAP MII 
(Manufacturing Intelligence & Integration)

1. Το πρόγραµµα παραγωγής
αποστέλλεται από το ERP στο MII και
εµφανίζεται σε Dashboard. Το ΜΙΙ
‘µεταφράζει’ το πρόγραµµα παραγωγής
σε S95 για το MES.

2. Μετά την εκτέλεση της εντολής, το MII 
συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα της

παραγωγής και ανανεώνει αυτόµατα τα

επίπεδα αποθεµάτων του ERP.

3. Ένα σταµάτηµα µηχανής ‘παγώνει’ την
παραγωγή. Το MES ενηµερώνει το MII για
το σταµάτηµα.

4. Το MII δηµίουργεί alert, το οποίο
εµφανίζεται στο dashboard. 



ΓΙΑΤΙ iFACTORY;

Βελτίωση παραγωγικότητας

� Αυτοµατοποίηση συλλογής

δεδοµένων

� Εξάλειψη χειρόγραφων

καταγραφών

� Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων

� Μείωση χρόνου εκτέλεσης

παραγγελιών

� Εντοπισµός των πηγών των

προβληµάτων

∆ιαχείριση Ρίσκου

� Άµεση απόκριση σε κρίσεις

� Μείωση κόστους ανάκλησης

� Πρόληψη λαθών

� Θεµελίωση σχέσεων

εµπιστοσύνης µε πελάτες και

προµηθευτές

� Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία

� Metrics απόδοσης παραγωγής

� Real-time ανταλλαγή δεδοµένων
� Ενοποιηµένη εικόνα για την παραγωγή

Συγχρονισµός Παραγωγής – Εφοδιαστικής Αλυσίδας



ΠΗΓΕΣ

• ISA-95
www.isa.org

• MESA International
www.mesa.org

• Manufacturing Execution Systems 
McCellan, 2003. Collaborative Manufacturing: Using Real-Time 
Information to Support the Supply Chain. St. Lucie Press.

• iFactory
www.theodorou.gr/products/ifactory.html

• SAP MII
www.sap.com/solutions/manufacturing/manufacturing-intelligence-
software



Ευχαριστώ! 


