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Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία

µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

� Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ

� Εισαγωγή στο iFactory 

� Τι είναι ΟΕΕ;

� Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ΟΕΕ;  

� Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ

� MRM-Box: Σύστηµα Online Μέτρησης ΟΕΕ
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ

� Ίδρυση: 1985

� Αντικείµενο: Κωδικοποίηση & Ιχνηλασιµότητα Προϊόντων, 
∆ιαχείριση Παραγωγής

� > 10.000 εφαρµογές στην Ελλ. Βιοµηχανία

� 45 µηχανικοί υποστήριξης

� 7 Κέντρα Υποστήριξης Πελατών

σε όλη την Ελλάδα

� Συνεργασίες: SAP, Domino, 
Markem, Zebra, Herma, Motorola 

� ISO 9001/2000
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� Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ΟΕΕ;  

� Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ

� MRM-Box: Σύστηµα Online Μέτρησης ΟΕΕ
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αποδοτικότερη παραγωγή

� Μείωση κόστους

� Αξιοποίηση δυναµικού

� Ελαχιστοποίηση αποθεµάτων

Ασφάλεια προϊόντων

� Ιχνηλασιµότητα

� Προδιαγραφές Ποιότητας

Άµεση απόκριση σε

απρόβλεπτες καταστάσεις

� Αιφνίδιες αλλαγές στη ζήτηση

� Λειτουργικά προβλήµατα

� Ελλείψεις υλικών

Συγχρονισµός

� …επιχειρησιακών και

παραγωγικών διαδικασιών

� …τµηµάτων Παραγωγής, ΙΤ & 
∆ιοίκησης

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

� Στην παραγωγή δηµιουργείται µεγάλη ποσότητα

πληροφορίας, όµως δεν παρέχεται σωστά σε κάθε

εµπλεκόµενο, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

� Αποτέλεσµα: οι αποφάσεις δεν στηρίζονται σε πραγµατικά

δεδοµένα και δεν λαµβάνονται έγκαιρα.

ERP, SCΜ

MES

PLC, SCADA, HISTORIAN…

Production results
Material consumptions

Quality notifications
Traceability data

Work orders
Maintenance data

….

Planned orders
Production orders

BOM
Inventory levels
Master recipes
Resources info
Material costs

….



4

Η ΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

� διασύνδεσης και συγχρονισµού

� υποδοχής & ανάπτυξης
εφαρµογών

� ανάλυσης δεδοµένων και

εµφάνισής τους ανάλογα µε τις

απαιτήσεις της κάθε θέσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιχνηλασιµότητα προϊόντων

Συλλογή δεδοµένων

Προγρ/µός παραγωγής
∆ιαχείριση αποστολών

∆ιαχείριση ποιότητας

∆ιαχείριση διαδικασιών

∆ιαχείριση παραγωγικών πόρων

∆ιαχείριση ανθρ. δυναµικού
∆ιαχείριση συντήρησης

EXECUTION

ASSET 
UTILIZATION

INTEGRATION

INTELLIGENCE

(2)

Η ΛΥΣΗ
(3)
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Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ iFACTORY
(1)

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ iFACTORY

Execution & Traceability: Εκτέλεση και παρακολούθηση των
παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και διασφάλιση της
ιχνηλασιµότητας. 

Asset Utilization: Real-time µέτρηση του δείκτη ΟΕΕ
(Overall Equipment Effectiveness) για τη βέλτιστη αξιοποίηση

του δυναµικού.

Integration: Εναρµόνιση της ροής πληροφορίας µεταξύ
των επιχειρησιακών συστηµάτων και των συστηµάτων

αυτοµατισµού και ελέγχου.

Intelligence: Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων σε πραγµατικό
χρόνο από τα υπάρχοντα συστήµατα της επιχείρησης και

εµφάνισή τους στο πλαίσιο κάθε εµπλεκόµενου τµήµατος. 

(2)
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� Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ

� MRM-Box: Σύστηµα Online Μέτρησης ΟΕΕ

ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness)

Τι είναι ΟΕΕ; 

� Το ΟΕΕ είναι ένας δείκτης που µετρά το πόσο αποδοτικά

αξιοποιεί µια επιχείρηση το παραγωγικό της δυναµικό.

1. ∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµού

2. Αποδοτικότητα γραµµών παραγωγής

3. Ποιότητα παραγόµενων προϊόντων
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Παράγοντες ΟΕΕ

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

Οι 6 Μεγάλες Απώλειες

Απώλειες από Σταµατήµατα

1. ∆ιακοπή λειτουργίας

2. Set-up και ρυθµίσεις µηχανών

Απώλειες σε Ταχύτητα

3. Σταµατήµατα µικρής διάρκειας

4. Μειωµένη ταχύτητα

Απώλειες Ποιότητας

5. Απορρίψεις κατά την εκκίνηση

6. Απορρίψεις κατά την παραγωγή
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Υπολογισµός ΟΕΕ

∆ιαθεσιµότητα∆ιαθεσιµότητα ΧΧ ΑπόδοσηΑπόδοση ΧΧ ΠοιότηταΠοιότητα

Πόσο χρόνο είναι

διαθέσιµος ο εξοπλισµός; 

Πόσο αποδοτικά λειτουργεί ο

εξοπλισµός όσο είναι διαθέσιµος;

Πόσα συµµορφούµενα προϊόντα

παρήχθησαν κατά τη λειτουργία

του εξοπλισµού;

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

� Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ

� Εισαγωγή στο iFactory 

� Τι είναι ΟΕΕ;

� Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ΟΕΕ;  

� Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ

� MRM-Box: Σύστηµα Online Μέτρησης ΟΕΕ
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1. ∆ιαθεσιµότητα

� ∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµού: ο ωφέλιµος χρόνος

παραγωγής αφού αφαιρέσουµε τις προγραµµατισµένες

διακοπές.

� Προγραµµατισµένες διακοπές:

– ∆ιαλείµατα

– Meetings

– Εργασίες συντήρησης

– Ελλείψεις Α’ υλών

1. ∆ιαθεσιµότητα

� Τι προκαλεί προβλήµατα στη διαθεσιµότητα του

εξοπλισµού;

� Οι µη προγραµµατισµένες διακοπές.

– Βλάβες µηχανών

– Μη προγραµµατισµένη συντήρηση

– Set-up, warm-up, ρυθµίσεις

– Μικρά σταµατήµατα

– Έλλειψη ανταλλακτικών
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2. Απόδοση

� Απόδοση: δείχνει το κατά πόσο αποδοτικά λειτουργεί ο

εξοπλισµός όταν είναι διαθέσιµος.

� Ο δείκτης συγκρίνει την ‘θεωρητική’ ταχύτητα της µηχανής

µε την πραγµατική της ταχύτητα κατά την παραγωγή.

– Πόσα προϊόντα έχει παράγει η µηχανή; 

– Πόσα προϊόντα θα έπρεπε να είχε παράγει σύµφωνα µε

τις προδιαγραφές; 

2. Απόδοση

� Τι αποτρέπει την βέλτιστη απόδοση του εξοπλισµού;

� Οι απώλειες σε ταχύτητα.

– Προβλήµατα µηχανών

– Μηχανές µε µειωµένη ταχύτητα

– Μη σωστός χειρισµός

– Λάθος τοποθέτηση αναλωσίµων

– Αλλαγές υλικών

– Συµφόρηση
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3. Ποιότητα

� Ποιότητα: ∆είχνει το ποσοστό των συµµορφούµενων

προϊόντων που παράγει µια µηχανή.

� Αν µια µηχανή παράγει 100 κοµµάτια και τα 5 είναι
ελαττωµατικά, τότε το ποσοστό της ποιότητας είναι 95%. 

� Ποιο είναι το βέλτιστο ποσοστό ποιότητας; 

3. Ποιότητα

� Τι µειώνει το ποσοστό ποιότητας;

� Τα µη συµµορφούµενα προϊόντα (scrap & rework).

– Μη σωστή συντήρηση εξοπλισµού

– Λάθος ρυθµίσεις

– Μη τήρηση των χρόνων εκκίνησης και warm-up
– Λάθος χειρισµοί
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

� Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ

� Εισαγωγή στο iFactory 

� Τι είναι ΟΕΕ;

� Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ΟΕΕ;  

� Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ

� MRM-Box: Σύστηµα Online Μέτρησης ΟΕΕ

Μέθοδοι Μέτρησης ΟΕΕ

� Χειρόγραφη µέτρηση

– Μη αξιόπιστα δεδοµένα

– ∆εδοµένα που δεν συλλέγονται σε πραγµατικό χρόνο

� Αυτόµατη µέτρηση

– Καταγραφή σταµατηµάτων σε πραγµατικό χρόνο

– Eξαγωγή αυτόµατων αναφορών ανά µηχανή, γραµµή ή

βάρδια
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Χειρόγραφη µέτρηση ΟΕΕ

Αυτόµατη µέτρηση ΟΕΕ

LAN

Server

∆ιεύθυνση

Παραγωγής

Τεχνική

∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση

Εργοστασίου

Γραµµή Παραγωγής

ERP
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Reporting από
αυτόµατη µέτρηση ΟΕΕ

Οφέλη από την αυτόµατη µέτρηση ΟΕΕ

� Εξοπλισµός

– Ελαχιστοποίηση του κόστους λόγω των σταµατηµάτων. 
– Καλύτερος προγραµµατισµός συντήρησης. 
– Αναγνώριση και αποκατάσταση µηχανηµάτων µε

προβλήµατα.

� ∆ιοίκηση
�

– Αποµακρυσµένη παρακολούθηση παραγωγής µόνο από µια
οθόνη.

– Άµεσος εντοπισµός των πηγών των προβληµάτων που
καθυστερούν την παραγωγική διαδικασία ή δεν αξιοποιούν
πλήρως τον εξοπλισµό

– Καλύτερη διαχείριση πόρων. 
– Άµεσο και αξιόπιστο reporting παραγωγικότητας.

(1)
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� Ποιότητα

– ∆ιαρκής σύγκριση προγραµµατισµένων και πραγµατικών

παραγόµενων προϊόντων. 
– Παροχή πληροφοριών ποιότητας σε επίπεδο γραµµής

και µηχανής.

� Προσωπικό

– Κίνητρο παραγωγικότητας.

– Ανάδειξη αναγκών για περαιτέρω εκπαίδευση.
– Το προσωπικό δεν χάνει χρόνο σε χειρόγραφες

καταγραφές σταµατηµάτων και αξιοποιείται σε πιο

ουσιώδεις εργασίες. 

(2)Οφέλη από την αυτόµατη µέτρηση ΟΕΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

� Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ

� Εισαγωγή στο iFactory 

� Τι είναι ΟΕΕ;

� Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ΟΕΕ;  

� Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ

� Γιατί MRM;
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ΓΙΑΤΙ MRM;

� Γρήγορη εγκατάσταση (1 εβδοµάδα)

� Εύκολο στη χρήση

� Online συλλογή δεδοµένων και reporting 

� Ορατότητα για την απόδοση της παραγωγής

� Web-based περιβάλλον

� Παρακολούθηση όλων των εργοστασίων από µια οθόνη

� Έξυπνο σύστηµα αναγνώρισης των πραγµατικών αιτιών

των προβληµάτων


