
Aplikace Recon
Monitoring strojního zařízení



DIGITALIZACE PODNIKOVÝCH 

PROCESŮ

▪ Sjednocený přístup vykazování 
výrobních a montážních operací

▪ Pracoviště dostupné pomocí web clienta
▪ Univerzálnost vykazovacích terminálů
▪ Možnost z jednoho terminálu 

obsluhovat více pracovišť
▪ Dostupnost všech informací potřebných 

k zahájení výroby
▪ Provázanost ERP a PLM systému přes 

moderní webové rozhraní

Monitoring výrobního procesu



DIGITALIZACE PODNIKOVÝCH 

PROCESŮ

▪ pro vykazování má pracovník k 
dispozici mobilní terminál

▪ přihlašování do systému pomocí 
docházkové karty

▪ přihlašování ke stroji pomocí NFC 
tagu, který je jedinečný pro stroj

▪ Připojitelnost terminálů pomocí 
RJ45, Wifi, 4G LTE

▪ vykazování operací pomocí čtečky 
čárového kódu nebo operace z 
fronty práce v ERP systému

▪ při přerušení pracovního cyklu 
definování důvodu prostoje

▪ Přístup k datům z webového serveru 
pomocí PC, tabletu nebo mobilního 
telefonu, nezávislá na hardware 
nebo operačním systému.



KONEKTIVITA

Klíčové vlastnosti opce Industry 4.0:
• snadné připojení stroje do počítačové sítě
• jádro konektivity - OPC UA server
• nezávislost na typu řídícího systému
• není nutná znalost PLC nebo řídícího systému stroje
• jednotná datová věta pro stoje stejného typu
• chráněný přístup k datům ze/do stroje
• vzdálená správa stroje

Industry 4.0



KONEKTIVITA

SNADNÉ PŘIPOJENÍ DO IoT SÍTĚ



CO MONITORUJEME?

• Výrobní dávky 
• Výrobní operace
• Produktivní a neproduktivní čas
• Důvody neproduktivních časů
• Výrobky dle výrobního čísla
• Provozní stavy stroje
• NC programy
• Pracovníky



Provozní stav strojů na dílně



Provozní stav strojů na dílně



Monitoring využití strojního zařízení



Rozpracovaná výroba



Snímek pracovního dne



Plnění výkonových norem



Detailní analýza sledované operace



Detailní analýza sledované operace



Evidence prostojů na stroji



Analýza prostojů na stroji



Přínosy monitoringu

➢ Zjištění skutečných časů a nákladů na výrobu

➢ Zpětná vazba pro systém kapacitního plánování

➢ Rozpracovanost, stav výroby komponent

➢ Čistota dat, odstranění neplnění technologických postupů

➢ Úplné skutečné náklady na výrobu komponent

➢ Zvýšení produktivity práce

➢ Spravedlivější hodnocení pracovníků


