
LA NOVA PLATAFORMA DE CONTROL PER A LA TEVA INDÚSTRIA 4.0



Una font de competitivitat per a la fabricació alineada amb la Indús-
tria 4.0: el nou Manufacture Execution System (M.E.S.) VMES4.0 millora 
la productivitat, la qualitat i ajuda a satisfer la demanda de forma més 
precisa i rendible.

Permet extreure informes de productivitat, eficiència, registres his-
tòrics o fins i tot informes personalitzats per l'usuari, estudis de rendi-
ment, anàlisi de consums energètics i temps previstos de producció 
segons la fórmula.

Redueix costos de mà d'obra i d'energia.

Facilita la presa de decisions comercials millors i amb una major rapi-
desa.

Ofereix la possibilitat de dissenyar, produir i vendre productes en 
menys temps, podent crear sèries de producció més curtes i rendibles.

Possibilita un servei al client més personalitzat, conferint capacitat 
d'adaptació a la demanda.
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Connectivitat a mòbils. TTota la informació a la seva mà, en temps real.

Reporting i avisos a dispositius mòbils.

Consulta d'estats dels mòduls de fàbrica, parts 

d'últimes produccions i analítiques globals.

Gestió i reconeixement d'alarmes.

Quadres de comandament -KPIs-.

Pre-mescles i minoritaris. Operari assistit en tot moment.

Funcionalitat específica assistent de guia a l'operari per a 

seguir la fórmula en els assumits manuals.

Aportacions manuals, càrrega de sitges i premix controlats 

amb etiquetes 2D ONE READ, i pesos de bàscula.

Control de temps d'operació de cada màquina.

Planificació de manteniment preventiu.

Plug and play en avaries.

Gestió de recanvis.

Informes i anàlisis de parades.

Gestió de manteniment. Optimització dels manteniments sense interrupció de la producció.

Control i optimització de consums energètics.

Control intel·ligent de no superació de maxímetres.

Ràtios de Kw/tm per fórmula, versió i ordre.

Informes de consum per seccions, motors...

Eficiència Energètica. Un control total i optimització dels consums energètics.

Formulació. Assistència total per a l'aplicació, versionat o recàlcul de fórmules.

Versionat de fórmules importades.

Re-càlcul de fórmula per modificació d'ingredients.

Integrat: Brill, Setna, uns altres.

Qualitat. Una solució completa que permet una total traçabilitat del producte.

Integració amb sistema NIR.

Gestió de mostroteca mitjançant etiquetes 2D ONE 

READ, GS1; tota la informació en una lectura.

Gestió de pinsos medicamentosos. Recepta i signatura 

electrònica.

Generació de tota la documentació per al transport. 

Gestió i control de l'arc de desinfecció.

Organització d'aprovisionaments de planta.

Previsió de consum de matèria primera i gestió de magatzem de minoritaris.

Control d'entrada de minoritaris per etiquetes 2D ONE READ, GS1; tota la informació en 

una lectura.

Comptatge de l'estoc en temps real, mitjançant algorítmic específic de control de lots.

Previsió i control de minvaments, gràcies a potents algorismes de càlcul de moviments.

Traçabilitat completa, ascendent i descendent. 

Auditoria en qualsevol punt del procés.

Estocs. Visió completa, gestió i control en temps real de l'estoc

Anàlisi de dades productives, KPI, rendiments, colls d'ampolla.

Anàlisis productives per lot, per article, etc.

Productivitat. Millora de la producció gràcies a les dades de tot el procés.

SCADA. Una visió i control total de la planta i les màquines.

Sistema SCADA accessible remotament, ajuda en tasques de manteniment.

Funcionament en 3 maneres: automàtic, manual i manteniment.

Visualització de fàbrica completa.

Control de tots els paràmetres de les diferents màquines; operació sobre 

qualsevol d'elles.

Parametrització en temps real.

Anàlisi de dades. Tota la informació necessària per a la presa de decisions.

Informes personalitzats mitjançant editor d'informes. 

Quadres de comandament de negoci -KPIs-.

Mesura de l'eficiència de fàbrica OEE.

Sistema multiplanta comparativa entre diverses plantes i produccions.

Pivot Tables i mineria de dades.

Assistència en la presa de decisions.

Servei d'assistència tècnica 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any.

SAT 24/7 Un tècnic a la seva disposició en qualsevol moment.

Producció. Total assistència a l'operari per al control de la producció.

Assistent de Planificació de la Producció.

Motor d'ordres de producció amb multi-ordres vinculades, per fórmula, 

línia, màquina, etc.

Control de Bioseguretat, prevenció de contaminacions creuades. Taules 

d'incompatibilitats.

Multi-orígens, multi-destinacions i multi-dosatge. 

Control específic centralitzat de granulació.

Gestió de personalització d'operacions per órden i fórmula.

Gestió de vehicles circulants mitjançant targetes RFID. 

Optimització de l'ús de bàscules pont, boques i túnels de 

càrrega.

Assistent de càrrega/descarrega, generant grupatges de per 

camió, sobre la base dels seus compartiments.

Trànsit. Un control total dels vehicles circulants en la planta.

Integració. Tots els sistemes de la seva indústria connectats amb el VMES4.0

Interconnexió amb altres sistemes mitjançant motor específic, suportant 
multitud de formats.

 ERP/Administració     Formulació
 Logística      Anàlisi de Dades
 Màquines de tercers    Altres sistemes



QUALITATS:UNA OPCIÓ EXCEL·LENT:

Assessorament i estudi personalitzat del projecte.

Software desenvolupat usant tecnologia .Net.

Disseny i implementació per equip multidisciplinari.

Automatismes PLC d'alta gamma, Rockwell o Siemens.

Solució completa clau en mà.

Excel·lència operacional, compliment de normativa i 

qualitat del producte fabricat.

Alineat amb la Indústria 4.0

Ús senzill i ràpid, guiat per assistents

Sistema elàstic per a créixer al costat del projecte.

Control total de la fàbrica en temps real.

Completa operació amb dispositius mòbils.

Desenvolupament compatible amb virtualització i integrable.

Visió online de tot el procés productiu.

Gestió de riscos operacionals en planta.

 is a software by is a software by

Alguns dels Clients que han confiat en nosaltres:

Un software que neix de l'experiència acumulada amb 
les més de 40 fàbriques funcionant amb sistemes MES de VOLTEC.
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